
A mesenchymalis őssejtek szerepe a mozgásszervi 
betegségekben, különös tekintettel a porcképzésre  

 
 

Doktori értekezés 
 
 
 

Dr. Dudics Valéria 
 
 

Semmelweis Egyetem 
Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola 

 

 
 

 
                           
Témavezető: Dr. Uher Ferenc tudományos főmunkatárs, Ph.D.  
 
Hivatalos bírálók: Dr. Buzás Edit egyetemi docens, Ph.D. 

Dr. Német Katalin tudományos főmunkatárs, Ph.D. 
 

Szigorlati bizottság elnöke:Dr.  Füst György, egyetemi tanár, MTA doktora 
Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Bender Tamás, egyetemi tanár, Ph.D. 
    Dr. Böröcz István egyetemi adjunktus, Ph.D. 
 
 
 

Budapest 
                               2008    



DOKTORI ÉRTEKEZÉS – DR. DUDICS VALÉRIA 

 2. oldal/93 oldal 

TARTALOMJEGYZÉK 

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK................................................................................................. 4 

1 BEVEZETÉS .......................................................................................................... 7 
1.1 AZ AUTOLÓG CHONDROCYTÁKTÓL A MESENCHYMALIS ŐSSEJTEKIG VEZETŐ ÚT ............................7 
1.2 A MESENCHYMALIS ŐSSEJTEK ........................................................................................................7 
1.3 AZ ŐSSEJTEK PLASZTICITÁSA........................................................................................................10 
1.4 PORCKÁROSODÁSHOZ VEZETŐ KRÓNIKUS ÍZÜLETI MEGBETEGEDÉSEK SAJÁTOSSÁGAI .................11 
1.5 AZ ÍZÜLETI PORCSÉRÜLÉSNÉL JELENLEG ALKALMAZOTT ORTOPÉDSEBÉSZETI MŰTÉTEK..............12 
1.6 AZ MSC ALAPÚ MESTERSÉGES PORCSZÖVET................................................................................17 
1.7 DEMINERALIZÁLT CSONTMÁTRIX (DBM).....................................................................................19 
1.8 AZ ÍZÜLETI PORC SZERKEZETE ......................................................................................................20 
1.9 AZ ÍZÜLETI PORC FIZIKAI TULAJDONSÁGAI ...................................................................................22 
1.10 A PORC IRÁNYÚ SZÖVETFEJLESZTÉS ALAPVETŐ FELTÉTELEI....................................................22 
1.11 MORFOGÉNEK ..........................................................................................................................23 
1.12 A MESTERSÉGESEN FEJLESZTETT PORC KLINIKAI ALKALMAZÁSÁNAK KORLÁTAI.....................24 
1.13 AZ AUTOIMMUN GYULLADÁS OKOZTA PORCDESTRUKCIÓK KEZELÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI ..........25 
1.14 A GALEKTIN-1..........................................................................................................................26 

2 CÉLKITŰZÉS ...................................................................................................... 29 
2.1 ÚJ MÓDSZER KIDOLGOZÁSA..........................................................................................................29 
2.2 A RHEUMATOID ARTHRITISES ÉS ARTHROSISOS BETEGEKBŐL SZÁRMAZÓ MSC-K IS ALKALMASAK 

-E ARRA, HOGY A SEJTALAPÚ PORCREGENERÁCIÓS ELJÁRÁSOKHOZ MEGFELELŐ KIINDULÓPONTOT 

JELENTSENEK? ........................................................................................................................................30 
2.3 A MESTERSÉGESEN FEJLESZTETT PORCSZÖVETEK IN VITRO FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEINEK 

GYAKORLATI ALKALMAZÁSA ..................................................................................................................30 
2.4 A PORC IN VITRO KIFEJLESZTÉSÉT LEHET–E ÚGY KOMBINÁLNI, HOGY A GYULLADÁSOS JELLEGŰ 

REUMATOLÓGIAI BETEGSÉGEKRE JELLEMZŐ KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZETBEN ANTIINFLAMMATORIKUS 

HATÁST ÉS EGYÚTTAL FOKOZOTT REGENERÁCIÓS KÉPESSÉGET IS BIZTOSÍTANI TUDJON? .......................31 

3 ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK .......................................................................... 32 
3.1 SEJTSZEPARÁLÁS ..........................................................................................................................32 
3.2 SEJTKULTÚRÁK.............................................................................................................................34 
3.3 CHONDROGEN IRÁNYÚ DIFFERENCIÁLTATÁS ................................................................................37 
3.4 HISZTOKÉMIAI ANALÍZIS...............................................................................................................39 
3.5 PROTEOGLIKÁNOK SZINTÉZISÉNEK VIZSGÁLATA - METABOLIKUS SZULFÁT FELVÉTEL .................39 
3.6 SZÖVETTAN ÉS TRANSZMISSZIÓS ELEKTRONMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT .....................................40 
3.7 QUANTITATIV RT-PCR (KVANTITATÍV, VALÓS IDEJŰ POLIMERÁZ LÁNCREAKCIÓ) .......................40 
3.8 GYÓGYSZER HATÓANYAGOK ........................................................................................................41 



DOKTORI ÉRTEKEZÉS – DR. DUDICS VALÉRIA 

 3. oldal/93 oldal 

3.9 GALEKTIN -1.................................................................................................................................41 
3.10 A VÉRKÉPZŐ ŐS- ÉS ELŐDSEJTEK MOBILIZÁCIÓJA ....................................................................42 
3.11 A GALEKTIN-1 ÁLTAL KIVÁLTOTT KORAI APOPTOTIKUS FOLYAMATOK MÉRÉSE ......................42 
3.12 STATISZTIKAI ANALÍZIS ...........................................................................................................43 

4 EREDMÉNYEK ................................................................................................... 44 
4.1 EMBERI MSC-K CHONDROCYTA IRÁNYÚ DIFFERENCIÁLTATÁSA.............................44 
4.2 AZ RA-S ÉS OA-S DONOROKBÓL NYERT MSC-K PORCIRÁNYÚ DIFFERENCIÁLÓDÁS 

TEKINTETÉBEN NEM MUTATNAK KÜLÖNBSÉGET A NORMÁL DONOROKBÓL 

SZÁRMAZÓ ŐSSEJTEKHEZ KÉPEST ...............................................................................................50 
4.3 KÜLÖNBÖZŐ GYÓGYSZEREK HATÁSA A CHONDROGENESISRE ................................51 
4.4 RHEUMATOID ARTHRITISES BETEGEK SYNOVIALIS FOLYADÉKÁNAK HATÁSA AZ 

IN VITRO PORCNÖVEKEDÉSRE.......................................................................................................56 
4.5 A GALEKTIN-1 HATÁSA A VÉRKÉPZŐ ŐS- ÉS ELŐDSEJTEK OSZTÓDÁSÁRA, 

DIFFERENCIÁLÓDÁSÁRA ÉS TÚLÉLÉSÉRE .................................................................................58 
4.6 A GALEKTIN-1 HATÁSA A VÉRKÉPZŐ ŐS- ÉS ELŐDSEJTEK MOBILIZÁCIÓJÁRA......61 
4.7 A REKOMBINÁNS GALEKTIN-1 HATÁSA A PORCKÉPZÉSRE NORMÁL, RA-S ÉS OA-S 

BETEGEKBŐL SZÁRMAZÓ MSC-KNÉL ..........................................................................................64 

5 MEGBESZÉLÉS .................................................................................................. 66 
5.1 A CHONDROCYTA IRÁNYÚ DIFFERENCIÁLTATÁS...........................................................................66 
5.2 RA-S ÉS OA-S BETEGEKBŐL SZÁRMAZÓ MSC-K CHONDROGEN IRÁNYÚ DIFFERENCIÁCIÓS 

KÉPESSÉGE ..............................................................................................................................................68 
5.3 IN VITRO FELHASZNÁLÁS ..............................................................................................................69 
5.4 KONKRÉT GYÓGYSZEREK HATÁSA ...............................................................................................69 
5.5 GALEKTIN- 1 GYULLADÁSCSÖKKENTŐ SZEREPE IN VITRO ÉS IN VIVO VIZSGÁLATOKBAN .............70 
5.6 A GALEKTIN-1 RÉSZLETES HATÁSVIZSGÁLATA.............................................................................72 
5.7 GALEKTIN- 1 MOBILIZÁCIÓRA KIFEJTETT HATÁSA ........................................................................75 

6 KÖVETKEZTETÉS ............................................................................................ 77 

7 ÖSSZEFOGLALÓ ............................................................................................... 79 

8 SUMMARY........................................................................................................... 80 

9 IRODALOMJEGYZÉK ...................................................................................... 81 

10 SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE............................................................... 81 

11 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS.............................................................................. 90 

 



DOKTORI ÉRTEKEZÉS – DR. DUDICS VALÉRIA 

 4. oldal/93 oldal 

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK  
3 D: 3 dimenziós  

α-MEM: α minimális tápfolyadék (α -Minimal Essential Medium) 

BFU-E: vörösvérsejt kolóniaképző sejt (Burst Forming Unit Erythroid) 

BMP: csontfejlődést indukáló faktor (Bone Morphogenic Protein) 

cDNS: complementer DNS 

CAFC: macskakő-képző kultúrában kolóniát képző sejt (Cobblestone Area-

Forming Cell) 

CD: cluster of differentiation 

CFU: kolóniaképző sejt (Colony Forming Unit) 

CFU-GM: granulocyta-macrophag kolóniaképző sejt (Colony-Forming Unit 

Granulocyte-Macrophage) 

CFU-GEMM: granulocyta- erythrocyta-makrophag-megakariocyta kolóniaképző sejt 

(Colony- Forming Units Granulocyte-Erythrocyte-Macrophage-

Megakaryocyte)  

CY: cyclophosphamid  

DBM: demineralizált csontmátrix (Demineralized Bone Matrix)  

DBA/1: egértörzs  

DMEM: Dulbecco által módosított Eagle médium (Dulbecco’s modified Eagle’s 

medium) 

ECM: extracelluláris mátrix 

EDTA: etilén-diamin-tetra-acetát 

FCS: foetal calf serum (foetalis borjúsavó)  

FGF: fibroblast növekedési faktor (Fibroblast Growth Factor) 

FITC: fluoreszcein- izotiocianát  

Flt-3: foetális máj tirozin kináz-3 (Foetal-like tyrosine kinase 3) 

Gal-1: galektin-1 

GAPDH: gliceraldehid-3-foszfát dehidrogenáz 

G-CSF: granulocyta-kolóniastimuláló faktor  

GAG: glükózaminoglikán 

GM-CSF: granulocyta-macrophag kolóniastimuláló faktor 

GVHD: graft versus host betegség 

Törölt: -



DOKTORI ÉRTEKEZÉS – DR. DUDICS VALÉRIA 

 5. oldal/93 oldal 

HEPES: buffer (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) 

HIV: humán immundeficiencia vírus 

hMSC: humán mesenchymalis őssejt 

HPLC: nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (High pressure liquid 

chromatography) 

HSC: hematopoetikus (vérképző) őssejt 

IFN-γ: interferon-γ 

IL: interleukin 

IGF-I/II: inzulin-szerű növekedési faktor I/II (Insulin-like growth factor) 

KO: knock out, génkiütött 

Lin-: vérsejtfejlődési sorokra jellemző markereket nem hordozó sejtek 

(lineage negative);  

LTRC: tartós repopulációra képes sejtek (long-term repopulating cells);  

MACI:  matrix associated chondrocyte implantation 

M-CSF: macrophag- kolóniastimuláló faktor 

MMP: mátrix metalloproteináz 

MSC: mesenchymalis őssejt 

NSAID: nem szteroid gyulladásgátló szer (Non-steroidal anti-inflammatory 

drugs) 

OA: osteoarthrosis 

PBS: foszfáttal pufferelt fiziológiás sóoldat 

PCR: polimeráz láncreakció 

PG: proteoglikán 

RA: rheumatoid arthritis 

RT-PCR: valós idejű polimeráz láncreakció  (real-time polymerase chain reaction) 

SDS: sodium-dodecyl-sulfate 

SE: Semmelweis Egyetem 

STRC: rövid repopulációra képes sejtek (short-term repopulating cells);  

TGF-β: transzformáló növekedési faktor-β (Transforming Growth Factor beta) 

Th 1/2: helper (segítő/szabályozó) T-sejt 

TNF-α: tumor necrosis faktor-α 

VEGF: ér-endothel növekedési faktor (Vascular Endothelial Growth Factor) 
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WEHI-3-B: leukaemia sejtvonal 

Wnt: a név a Drosophila Wingless mutációjára utal, egy pleiotrop hatású 

morfogén fehérje 
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1 BEVEZETÉS  
A klinikai gyakorlatot tekintve ma még csak a hematológiában számít széles 

körben alkalmazott eljárásnak az őssejt átültetése. Ez esetben az egészséges 

hematopoeticus őssejtek bejuttatásának célja a károsodott vérképző rendszer pótlása. 

Kérdés, hogy a szöveti őssejtek alkalmazásában rejlő sokirányú potenciális lehetőség 

mikor és hogyan realizálódhat a medicina más területein és ezen belül a mozgásszervi 

megbetegedéseknél. Mikor fogunk tudni szöveti őssejtek felhasználásával baleset, 

degeneratív folyamatok vagy gyulladásos reumatológiai betegség során károsodott 

porcot újjáépíttetni? 

 

1.1 AZ AUTOLÓG CHONDROCYTÁKTÓL A MESENCHYMALIS ŐSSEJTEKIG VEZETŐ ÚT 

A traumás porcsérülések, illetve a betegség következtében létrejött 

porckárosodások műtéti megoldása jelentős kihívást jelent az ortopédsebészek számára. 

A hosszú távú eredmények alapján egyelőre tökéletes megoldás nem létezik. Az 

alkalmazott technikák legfőbb közös hiányossága, hogy nem tekinthető megoldottnak a 

kiterjedt porcsérülések megfelelő pótlása. Ezen kívül a sérült hyalinporc helyén -bár a 

műtéti technikától függően eltérő mértékben - a mechanikai tulajdonságokat jelentősen 

rontó rostos porc alakul ki. 

A nagy osteochondralis defektusok egyben mechanikai instabilitást is okoznak, 

ezért sebészi kezelés nélkül gyakran másodlagos degeneratív folyamatok indulnak el. 

Az autograftok alkalmazhatóságát limitálja a korlátozott méret és forma, valamint a 

donorhely biopsziázással kapcsolatos iatrogén sérülése és esetleges infekciója. Allogén 

porc- vagy csontgraftok jó eredménnyel csak frissen alkalmazhatók és 

felhasználásuknak másik korlátja a virális betegségek átvitelének potenciális veszélye. 

Az újabb kutatások emiatt a porcbiopsziából nyerhető chondrocyták másféle 

sejtekkel való helyettesíthetőségének kidolgozására irányulnak. Ebből a szempontból 

elsősorban a szöveti őssejtek, például a mesenchymalis őssejtek (MSC) tűnnek 

leginkább optimálisnak. (1-5) 

 

1.2 A MESENCHYMALIS ŐSSEJTEK 

Az embrionális fejlődés korai stádiumában a sejtek még minden irányba 

differenciálódni tudnak. A felnőtt szervezetben erre már csak a kis számban jelenlévő, 
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ún. szöveti őssejtek, és azok is csak részben képesek. Ezek a szöveti őssejtek fontos 

szerepet töltenek be a sérülések regenerációjában és a folyamatosan megújuló szövetek 

(például a vérképzőrendszer) fiziológiás működésében. Őssejtnek nevezünk minden 

olyan klónogén sejtet, amely egyrészt önfenntartásra képes, másrészt egy vagy több 

sejttípussá illetve sejtfejlődési sorrá tud differenciálódni. Az őssejtek változatlan 

formában történő fenntartását és egyidejű differenciálódását - legalábbis populációs 

szinten – asszimetrikus sejtosztódások biztosítják. Sorsukat a közvetlen környezetükből, 

az ún. őssejt niche-ből érkező proliferációs, differenciációs és túlélési jelzések 

határozzák meg. Alapvetően a niche-ben termelődő morfogének és növekedési faktorok 

irányítják, hogy milyen „döntéseket” hozzon egy őssejt (1. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: A hematopoetikus őssejt niche 

Az őssejteket különböző stroma sejtek, fejlődő vérsejtek, valamint gazdag 

sejtközötti állomány, ún. extracelluláris mátrix veszi körül. A stroma sejtek 

részben közvetlen sejt-sejt kölcsönhatások, részben az általuk termelt 

szolubilis és/vagy az extracelluláris mátrixhoz kötött citokinek, kemokinek és 

morfogének segítségével befolyásolják (vagy inkább irányítják?) az őssejtek 

sorsát. (VEGF = ér-endothel növekedési faktor) 
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Egy-egy szöveti őssejtnek nagyon sokféle „döntést” kell hoznia a szervezetben 

(2. ábra). Az első és legfontosabb, hogy életben maradjon-e (szükség van-e rá) vagy 

elpusztuljon? Ha életben marad, milyen életutat válasszon? Osztódás vagy 

differenciálódás, helyben maradás vagy elvándorlás stb.? A döntéseket az őssejtek 

hozzák, de mindenképpen meg kell felelniük az adott szövet és az egész szervezet 

igényeinek és biztosítaniuk kell a homeostasist. (1, 5, 6, 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra. Amit egy szöveti őssejtnek tudni kell 

Egy-egy szöveti őssejtnek nagyon sokféle „döntést” kell hoznia a 

szervezetben: pl. életben maradás vagy elpusztulás, osztódás vagy 

differenciálódás, helyben maradás vagy elvándorlás stb.? A döntéseket az 

őssejtek hozzák, de mindenképpen meg kell felelniük az adott szövet és az 

egész szervezet igényeinek és biztosítaniuk kell a homeostasist.  

Őssejt
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Differenciálódás
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1.3 AZ ŐSSEJTEK PLASZTICITÁSA 

A csontvelőből kétféle szöveti őssejt - hematopoeticus és mesenchymalis - 

biztosan és reprodukálható módon izolálható. A felnőtt MSC-k a mesterséges 

szövetfejlesztés szempontjából a legígéretesebb szöveti őssejtek közé tartoznak, mivel 

viszonylag könnyen izolálhatók, in vitro kultúrában a tenyésztőedény falához tapadva 

jól szaporodnak, önfenntartók és rendkívül plasztikusak. Velük kapcsolatban nem 

merülnek fel olyan erkölcsi/etikai aggályok, mint az embrionális őssejteket illetően. 

Megfelelő induktorok (növekedési és differenciálódási faktorok) jelenlétében bármikor 

képesek - a vérképzést támogató stromán kívül - fibroblastok, osteoblastok, adipocyták, 

chondrocyták, váz- és szívizomrostok létrehozására, sőt nem mesodermalis eredetű 

sejtek (neuronok, májsejtek, hasnyálmirigy szigetsejtek, stb.) is kialakulhatnak belőlük 

(1, 6, 8-13) (3. ábra). Ez a közelmúltban felismert, szinte végtelennek tűnő 

plaszticitásuk a legfőbb értékük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra. A mesenchymalis őssejtek plaszticitása. (Makarand és 

Sittinger (6) nyomán) 

A mesenchymalis őssejtek megfelelő induktorok (növekedési és 

differenciálódási faktorok) jelenlétében bármikor képesek - a vérképzést 

támogató stromán kívül - fibroblastok, osteoblastok, adipocyták, 

chondrocyták, váz- és szívizomrostok létrehozására, sőt nem mesodermalis 
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eredetű sejtek (neuronok, májsejtek, hasnyálmirigy szigetsejtek, stb.) is 

kialakulhatnak belőlük. 

 

Az MSC-ket általában csontvelőből izolálják, de kivonhatók zsírszövetből vagy 

köldökzsinórvérből is. Számuk ugyan rendkívül kicsi - a csontvelőben gyakoriságuk 

1:105 – 1:106 között mozog – de in vitro kultúrában akár 20-30-szor átolthatók és ezalatt 

számuk több milliószorosára nőhet. Kiválóan használható tulajdonságuk ezek mellett, 

hogy ex vivo szaporítva sem veszítik el fenotípusos és multipotens tulajdonságukat- 

szemben a hematopoetikus őssejtekkel (12).  

Valójában igen nehéz meghatározni, hogy milyen sejteket nevezhetünk 

mesenchymalis őssejteknek és hogyan tudjuk egyértelműen megkülönböztetni őket a 

belőlük származó fibroblastoktól vagy pericytáktól. Ezért 2006-ban az International 

Society for Cellular Therapy ajánlást tett közzé (13) melyben a mesenchymalis 

őssejteket az alábbi módon határozta meg: 

• Adherensek 

• CD105-, CD73- és CD90-pozitívak, de nem hordoznak semmilyen 

vérképző ős-és elődsejtekre, illetve a különböző vérsejtfejlődési sorokra 

jellemző felszíni markert (azaz CD45-, CD34-, CD14-, CD11b-, CD79a-, 

CD19-negatívak) 

• Csont-, porc- és zsírsejtekké egyaránt képesek differenciálódni. 

Az MSC transzplantáció potenciális lehetőség a csontokat, porcot és izmot érintő 

genetikai megbetegedésekben. 1999-ben Horwitz és mtsai (14) elsőként közöltek 

reménykeltő eredményeket osteogenesis imperfecta-ban szenvedő gyerekek 

mesenchymalis őssejttekkel történő kezeléséről. A genetikai megbetegedéseken kívül az 

MSC-k alkalmasnak tűnnek az arthrosis, osteoporosis, és gyulladásos jellegű 

mozgásszervi megbetegedések kezelésében is (1, 5, 6).  

 

1.4 PORCKÁROSODÁSHOZ VEZETŐ KRÓNIKUS ÍZÜLETI MEGBETEGEDÉSEK 

SAJÁTOSSÁGAI 

A porcszövettel kapcsolatos kutatások egyik legfőbb oka, hogy az ízületi porc 

degeneratív elváltozások, gyulladásos folyamatok vagy sérülés kapcsán legtöbbször 

irreverzibilisen sérül, és csak minimális hajlama van a természetes regenerációra. A 
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világszerte milliókat érintő ízületi porckárosodás gyakran vezet az ízület progresszív 

funkciózavarához és ennek következtében az életminőség jelentős romlásához. Jóllehet 

számos különbség van az arthrosis és a rheumatoid arthritis klinikumában illetve 

hisztopatológiájában, mégis alapvető patomechanizmusuk közös a porc 

autodegradációját tekintve a krónikus ízületi megbetegedésekben (például IL-1 és TNF-

alfa termelés) (1, 5, 6, 15, 16). 

Az arthrosis a leggyakoribb mozgásszervi megbetegedések közé tartozik és a 

lakosság öregedő volta miatt jelentős népegészségügyi problémát jelent a civilizált 

világban. Az arthrosis fő patológiai hátterét a teherviselő ízületi porcfelszínben és a 

subchondralis szövetekben kialakuló szöveti turnover megbomlása jelenti. Ennek a 

folyamatnak a direkt közvetítői különböző citokinek és proteázok. A lakosság közel 

1%-át érintő gyulladásos jellegű reumatológiai megbetegedésre, a rheumatoid arthritisre 

szintén egyes inflammatorikus citokinek (IL-1, IL-6, TNF-alfa) és proteázok (MMP) 

fokozott expressziója a jellemző. Számottevő még az MMP inhibitorok termelődésének 

csökkenése és az éretlen mátrixstruktúrához vezető dedifferenciált sejtek megjelenése. 

Mindezek az elváltozások együttesen vezetnek a kollagénhálózat elvékonyodásához és a 

proteoglikán aggregátumok méretének csökkenéséhez (3, 5, 6, 16).  

 

1.5 AZ ÍZÜLETI PORCSÉRÜLÉSNÉL JELENLEG ALKALMAZOTT ORTOPÉDSEBÉSZETI 

MŰTÉTEK  

1.5.1 Hagyományos ortopédsebészeti eljárások 

A felnőtt szervezetben igen limitált az ízületi porc regenerációs képessége. A 

hagyományos porcfelszínképző technikák azokat a régebb óta alkalmazott 

ortopédsebészeti műtéti eljárásokat foglalják magukban, amik a károsodott porcrészek 

eltávolításán túl a természetes regeneratív folyamatok beindulását is serkentik. Számos 

„csontvelőt stimuláló” sebészi eljárás létezik, ami segít a természetes gyógyulás 

folyamatában (pl. Pridie-féle felfúrásos technika, abrasiós arthroplastica, 

„microfracture” technika). Az eljárások kidolgozása azon a megfigyelésen alapszik, 

hogy a subchondralis csontot is elérő porcsérülések jobb regenerációt mutatnak, mint a 

porcréteget csak részben érintő traumák. Ennek hátterében az újabb ismeretek alapján az 

állhat, hogy a subchondralis csontot is elérő sérülés kapcsán összeköttetés nyílik a 

csontvelő és a porcréteg között, és ezáltal szöveti őssejtek juthatnak be a porcsérülés 
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helyére. A fenti technikák lényege, hogy amennyiben felületesebb porcsérülés kapcsán 

ez az összeköttetés nem alakult ki természetes módon, akkor műtéti úton segítik elő a 

subchondralis csont spongiosus állományának vérzését, biztosítva ezáltal az MSC-k 

bejutását a porcsérülés helyszínére. A sérült porc pótlásához természetesen a bejutó 

MSC-k osztódására és differenciálódására van szükség, melyet a szöveti 

mikrokörnyezet indít el. A csak porcot érintő sérülés viszont – mivel a sérülés helyére 

őssejtbeáramlás nem történik - szinte egyáltalán nem regenerálódik és általában egyenes 

út vezet a secunder arthrosis kialakulásához (1, 15, 17-20).  
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4. ábra: Az őssejtek beáramlása a porcsérülés helyére 

Ha természetes úton nem jött létre összeköttetés a subchondralis csont és a 

porcsérülés helye között, akkor műtéti úton többféle módszerrel- pl. Pridie-

féle felfúrásos technika, abrasiós arthroplastica, „microfracture” technika- 

lehet biztosítani az MSC-k beáramlását a sérülés helyére. 
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1.5.2 Autológ chondrocyta transzplantáció 

A porcsérülések gyógyításának új irányvonala 1987-ben a Brittberg és mtsai. 

(18, 21) által kidolgozott autológ chondrocyta transzplantációval indult (1. táblázat). 

Eljárásukkal új távlatot nyitottak meg a mozgásszervi sebészetben: a sejtterápia 

gyakorlati alkalmazássá vált (21).  

Biopszia révén nyert autológ porcszövetből laboratóriumban enzimatikus 

lebontással chondrocytákat nyernek, majd több hetes szaporítás után a folyékony 

halmazállapotú tenyészetet egy második műtét keretében juttatják vissza a műtétet 

indikáló porcsérülés helyére. Az eljárás legfőbb hátránya, hogy az autológ porcsejtek 

nyeréséhez nem teherviselő, egészséges porcterületből vett biopszia szükséges, emiatt 

csak kevés sejt nyerhető. Ezen kívül nehezítő körülménynek számít az is, hogy a 

donorsejtek mérsékelt proliferációs és differenciálódási képességgel rendelkeznek. Az 

eljárás mindenképpen két, időben eltérő sebészi feltárást igényel: először eltávolításra 

kerül a hyalinporc a nem teherviselő felszínként szolgáló donorterületből, majd második 

műtét keretében a tenyésztett chondrocyták beültetése történik a kezelésre váró 

porcsérülés helyszínére (1, 11, 18, 21-23). A technika óriási elméleti jelentősége 

ellenére a hosszú távú eredmények nem hozták a várt sikert. A kontroll során nyert 

biopsziák szövettani elemzése biokémiai szempontból ugyan sok hasonlatosságot 

mutatott a hyalinporchoz (magas II. típusú kollagén és GAG tartalom), viszont 

morfológiai szempontból nem alakult ki az erőelnyelő képességért felelősnek tartott 

árkádikus rostrendeződés. Emiatt az elmúlt 10 év során alig néhány ezer klinikai 

alkalmazás történt világszerte (24). 

Az alkalmazott alapkutatások továbbfejlesztéseként kidolgozták az ún. második 

generációs chondrocyta transzplantációt, amely eljárással a termelődő alapállomány a 

fiziológiáshoz jóval hasonlóbbá válhat. Lényege, hogy a tenyésztett porcsejteket nem 

oldat formájában juttatják vissza, hanem egy biodegradabilis mátrix vázban, ún. 

scaffoldban. Ennek az ún. mátrixhoz kötött porcsejt beültetésnek („matrix associated 

chondrocyte implantation” /MACI/ eljárásnak”) a klinikai alkalmazása még kezdeti 

fázisban van, így a gyakorlati eredményekre még várnunk kell. Az alapkutatásokban 

már a 3. generációs chondrocyta transzplantációt is alkalmazzák, ilyenkor növekedési 
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faktorokat és bioanyagokat is alkalmaznak a megfelelő térbeli mintázat kialakulásának 

elősegítésére (24). 

 

1. táblázat: A porcszövet mesterséges fejlesztésének fejlődési 

állomásai 

 1. generáció 2. generáció 3. generáció 

Kezdeti 

eljárások 

Autológ 

sejtátültetés 

Előre gyártott lebeny, 

osteochondralis 

transzplantátum, 

háromdimenziós 

konstrukciók: MACI 

In vivo regeneráció 

és irányított 

porcjavítás 

Fontos 

komponens 

Periostealis 

lebeny 

Scaffold, biodegradabilis 

vázak 

Növekedési faktorok 

és bioanyagok 

 

1.5.3 Mozaikplasztika 

A fent említett ortopédsebészeti eljárásokhoz képest lényegesen jobb hosszú 

távú klinikai eredmény adódott az 1992-ben Hangody L. által kidolgozott és világszerte 

szabadalmaztatott mozaikplasztikával. Az eljárás során kisebb hengeralakú 

osteochondralis graftok egymás melletti mozaikszerű átültetését végzik (2, 24) (5. ábra). 

A módszer előnye, hogy általa kiküszöbölhető az átültetett nagy osteochondralis 

graftok általános problémája, miszerint a vételi helynél nagy hiány keletkezik, valamint 

az átültetett helyeken kialakuló felszíni inkongruencia is elkerülhetővé válik. Előnye, 

hogy a defektus területén kialakult kompozit porcfelület nagy része hyalinporc. 

Hátránya, hogy nagy defektusok esetében nem használható. Ideális indikációja 1-4 cm2 

közötti felületet érintő porcsérülés (2, 24, 25). Az igen jó hosszú távú eredmények 

alapján a mozaikplasztika ma a világon a leggyakrabban használt porcfelszínképző 

eljárássá vált. (24) 
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5. ábra: A Hangody-féle mozaikplasztika sémás ábrája 

A Hangody-féle mozaikplasztika: a sérült porcfelszín területére kis 

hengeralakú osteochondralis graftok egymás melletti mozaikszerű átültetése 

történik. Donorterületként a nem teherviselő felszín szolgál. 

 

1.6 AZ MSC ALAPÚ MESTERSÉGES PORCSZÖVET 

Az eddigiek alapján nem meglepő, hogy nagy érdeklődés kíséri további 

alternatív módszerek kifejlesztését. Az ízületi porc különösen alkalmasnak látszik 

mesterséges szövetfejlesztés számára, mivel szerkezete viszonylag egyszerű: erekkel 

vagy idegekkel nem rendelkezik és gyakorlatilag egyféle sejttípust tartalmaz. Az utóbbi 

tények azért fontosak, mert nem elegendő mesterségesen előállítani a pótolni kívánt 

szövetet, hanem annak integrálódását is biztosítani kell a transzplantáció után. Így a 

közeljövőben leginkább az avascularis szövetek - cornea, intervertebralis discus és 

ízületi porc - pótlása tűnik reálisnak (1, 2, 6, 9, 15). 

A mesterséges szövetfejlesztés során élő sejteket használnak a károsodás vagy 

betegség következtében sérült szövetek pótlására (6, 9, 11). A különböző növekedési 

faktorokkal és „hordozóval” (scaffold) kombinált sejttranszplantációs kezelések új 

Csont

Porc

Sérülés Feltárás

Mozaikplasztika
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távlatokat nyithatnak a terápiában, mivel biztosítani tudják a sérült területen a 

porcszövet regenerációját (27). Ez a fiziológiás jellegű terápiás szemlélet alapvetően 

különbözik az eddig használt farmakológiai eljárásoktól, vagy a nem biológiai 

anyagokat (fém, kerámia) sikeresen alkalmazó ízületi protetizálástól. A mesterséges 

szövetfejlesztés azonban nem csak szövettenyésztési, sejt- és molekuláris biológiai 

feladatokat jelent, hanem megfelelő biomechanikai és biokémiai ismereteket is ötvözni 

kell ahhoz, hogy az így előállított mesterséges szövet sikeresen beépülhessen a 

szervezetbe, és ott tartósan működőképessé válhasson. 

Sejtterápia révén elméletileg kiterjedt defektusok esetén is elkerülhetővé válik a 

biopsziázással kapcsolatos donorterületi iatrogén morbiditás. Az őssejtekből kiinduló 

mesterséges szövetfejlesztés további előnyeként szolgál az autológ chondrocyta 

transzplantációhoz képest, hogy a felhasználásra kerülő porcszövet porcbiopszia nélkül 

nyerhető (24). Az ilyen célú próbálkozásokhoz az MSC-k különösen ígéretes kiindulási 

anyagot jelentenek. A sérült porc pótlására irányuló legkorszerűbb ortopédiai 

módszerek közé tartozik az MSC-ből és különböző "szövetbarát" hordozókból 

(scaffold) (6. ábra) in vitro előállított protézisek beültetése. Sajnos ezek a meglehetősen 

homogén szerkezetű és gyenge teherbírású protézisek, működő ízületi porc pótlására 

alkalmatlanok (28, 29). Alapkutatások és elméleti megfontolások alapján bizonyosra 

vehető, hogy az izolált és tenyésztett sejteken kívül a növekedésben és 

szövetszerveződésben fontos szerepet játszó hormonális tényezők, mediátorok és 

biológiailag aktív anyagok részletes megismerése is szükséges az üvegporc fiziológiás 

állapotát legjobban megközelítő reprodukciójához. 
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6. ábra: A scaffold 

A scaffold háromdimenziós váz, mely egyaránt biztosítja a kezdeti 

mechanikai stabilitást és a sejtek megfelelő térbeli mintázatának 

kialakítását. 

 

1.7 DEMINERALIZÁLT CSONTMÁTRIX (DBM) 

Preklinikai vizsgálatokban igen kedvező eredményeket mutató alternatív 

lehetőség MSC-k és demineralizált csontmátrix (DBM) együttes bejuttatása a sérülés 

helyére (1, 24). Patkányokon végzett kísérletekben mesterségesen idéztek elő laesiót a 

térdízületben, majd a sérülés helyére az MSC-ket DBM-mel együtt transzplantálták és 

két hónap elteltével a subchondralis csont és az izületi porcfelszín teljes regenerációját 

tapasztalták (1-5). 

A DBM rendelkezik egy hordozó összes szükséges jellemzőivel, nem 

immunogén in vivo, biodegradábilis és biológiailag aktív formában tartalmazza az 

osteogen és chondrogen differenciációhoz szükséges morfogéneket és növekedési 

faktorokat, főleg TGF-kat és BMP-ket, köztük osteogenint (=BMP3) és osteogen 

proteint (=BMP7) (1, 16, 21, 22, 27). A sósavas demineralizáció során még a humán 

Chondrocyta vagy őssejt

Polimer rost Beágyazó médium

(pl. hydrogél)
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immundeficiencia vírus (HIV) is elpusztul, tehát transzplantációkor gyakorlatilag nincs 

fertőzésveszély. 

 

1.8 AZ ÍZÜLETI PORC SZERKEZETE 

A porcszövet, különösen az izületi porc előállításának legnagyobb kihívásai 

közé tartozik, hogy a struktúra mellett a szövet megfelelő mechanikai tulajdonságait is 

biztosítani tudjuk. Ehhez elengedhetetlen az ízületi porc szerkezetének alapos ismerete, 

illetve a mechanikai tulajdonságokért felelős extracelluláris komponensek azonosítása. 

Az ízületi porc befedi a subchondralis csontot és szövettanilag hyalinporc 

alkotja. Az üvegporc alapállományában főként a II-es típusú kollagén a meghatározó. 

Ezen kívül proteoglikán-aggregátumok töltik ki a kollagénfibrillumok közötti teret és 

tartják fent a kollagénstruktúra rendezett szerkezetét. A teherbírásért és több más 

biomechanikai sajátságért az extracelluláris mátrix a felelős. Felnőttekben az ízületi 

porc közel acellulárisnak tekinthető, a sejtek össztérfogata a porc teljes térfogatának 

csak mintegy 2 %-át teszi ki. A porcszövet maradék 98 %-át a chondrocyták által 

képzett sejtközötti állomány (mátrix) és az általa kötött víz alkotja (15, 24, 26). 

Az ízületi porc különböző zónákra tagolódik a kollagén- és proteoglikántartalom 

illetve a mátrixmolekulák mennyisége alapján (24, 26) (7. ábra). Az ízületi felszínhez 

legközelebb eső zónában a porcsejtek laposak és párhuzamosan helyezkednek el a 

felszínnel, csakúgy mint a szabályos elrendeződést mutató kollagénrostok. A középső 

zónában a sejtek sűrűsége kisebb, alakjuk típusosan kerek és a porc nagyobb 

mennyiségben tartalmaz glükózaminoglikánt. A mély zónában legalacsonyabb a 

chondrocyták sűrűsége és legmagasabb az aggrekántartalom, viszont minimális a 

kollagéntartalom ebben a rétegben. A subchondralis csont felett közvetlenül 

elhelyezkedő kalcifikálódó réteg mechanikai tulajdonságokban köztes szintet képvisel a 

subchondralis csont és az el nem meszesedő porc között. A kalcifikálódó zóna 

túlnyomórészt hypertrophizált chondrocytákat tartalmaz, melyek X-es típusú kollagént 

szintetizálnak és képesek a sejtközötti állomány elmeszesedését biztosítani. Ez a 

kalcifikálódó réteg biztosítja a subchondralis csont és a porc közötti tökéletes 

integrációt (26). 
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7. ábra: Az ízületi porc szerkezete 

Az ízületi porc különböző zónákra tagolódik. Az ízületi felszínhez 

legközelebb eső felületes zónában a porcsejtek laposak és párhuzamosan 

helyezkednek el a felszínnel. A középső, átmeneti  zónában a sejtek sűrűsége 

kisebb, alakjuk típusosan kerek. A kalcifikálódó zóna túlnyomórészt 

hypertrophizált chondrocytákat tartalmaz. 

Kalcifikálódó zóna:
hypertrophyzált sejtek

csont

Átmeneti zóna: 
típusos kerek sejtek,
nagy mennyiségű PG

Felületes zóna: 

lapos sejtek, felszínnel 
párhuzamosan futó
kollagénrostok

Átmeneti 
zóna

Felületes zóna

Mély zóna:
kollagénrostok 
az ízfelszínre
merőlegesen

 

Törölt:  (egy szebb ábra?)
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1.9 AZ ÍZÜLETI PORC FIZIKAI TULAJDONSÁGAI 

Az ízületi porc fizikai tulajdonságait alapvetően az extracelluláris mátrix 

makromolekuláinak strukturálódása határozza meg. Ez nagy kihívást jelent a 

mesterséges szövetfejlesztés szempontjából, hiszen nem elég a porcsejt irányú 

differenciáció elindítása, emellett biztosítani kell a sejttenyészetekben megfelelő 

mennyiségű és minőségű extracelluláris mátrix képződését is. A feszülési 

tulajdonságokért felelős kollagénhálózat főként II-es típusú kollagénből áll, míg az 

interfibrilláris mátrixot képező proteoglikán (főleg aggrekán) - nagy vízmegkötő 

képességén keresztül - a kompressziós erőkkel szembeni ellenállást biztosítja. Emiatt az 

ízületi porc hirtelen ütésekre fiziológiásan merev elasztikus polimerként reagál, míg 

tartós terhelésre lassú inelasztikus deformációt mutat. A kollagénhálózat integritása és 

az aggrekán magas koncentrációjú jelenléte alapvető a mesterségesen előállított porc 

kielégítő fizikai tulajdonságainak biztosításához (6, 24, 30). 

 

1.10 A PORC IRÁNYÚ SZÖVETFEJLESZTÉS ALAPVETŐ FELTÉTELEI 

A sikeres bioregeneratív eljárások alapfeltétele a megfelelő sejteken túl, a 

háromdimenziós vázat biztosító mátrix és a speciális differenciálódást nyújtó bioaktív 

molekulák együttes jelenléte. Csak így biztosítható az in vivo körülményeket legjobban 

reprodukáló mikrokörnyezet. A fiziológiás sejt-sejt illetve sejt- extracelluláris mátrix 

kölcsönhatások hiányában porcsejteknél mind fenotípusos mind funkcionális 

dedifferenciációra számítani kell, ahogy ez megfigyelhető a hagyományos kétdimenziós 

(monolayer) sejtkultúrákban. Háromdimenziós vázstruktúrákkal (scaffold) biztosítható a 

sejtek megfelelő motilitása, specifikus intercelluláris mátrix képződése és a vázra felvitt 

bioaktív molekuláknak- citokineknek és morfogéneknek- a fiziológiáshoz hasonló 

fokozatos felszabadulása (6, 28, 30, 31). 

A mesterséges szövetfejlesztési eljárások reményt keltőek lehetnek a 

gyulladásos jellegű reumatológiai betegségek kezelésében is. Ezekben az esetekben 

külön kiemelendő, hogy a mesterségesen kifejlesztett és transzplantációra kerülő porc ki 

lesz téve az eredeti környezetben zajló gyulladásos folyamatoknak. Ezért idővel 

ugyanazok a károsodások jöhetnek létre a pótolt porcban is, amely miatt szükségessé 

vált a mesterséges porc kialakítása és beültetése. Megoldást jelenthet a porc in vitro 
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kifejlesztését olyan eljárásokkal kombinálni, amelyek antiinflammatorikus hatásúak és 

fokozott regenerációs képességet tudnak biztosítani a kedvezőtlen in vivo környezetben. 

A kérdés megoldására potenciális lehetőségként merült fel génterápia alkalmazása, pl. 

galektin-1 vagy TGF-beta gének bevitele a transzplantációra kerülő sejtekbe (6, 11, 32, 

33). 

 

1.11 MORFOGÉNEK 

A mesterséges szövetfejlesztés folyamatában kulcsszerepet játszó bioaktív 

anyagok a morfogének. Ezek a pleiotróp hatású fehérjék különböző kombinációkban 

más-más fejlődési programokat képesek beindítani a szervezetben. Az egyedfejlődés 

során azonban a sejtek nem csak osztódnak és differenciálódnak, hanem egyidejűleg 

szigorúan rendezett térbeli struktúrát is létrehoznak (mintázat kialakulás). Mi biztosítja 

ezt a hibátlan háromdimenziós szerveződést? Előfeltétel, hogy minden sejt pontos 

információkkal rendelkezzen saját térbeli helyzetét illetően. Ezeket a nélkülözhetetlen 

pozícionális információkat biztosítják a morfogének eltérő koncentrációjából adódó 

gradiensek. Az egyedfejlődés befejeződése után a legtöbb morfogén citokinként 

funkcionál tovább a különböző szövetekben. A humán asszisztált szövetfejlesztés 

legnagyobb kihívásai közé tartozik a megfelelő morfogén kombináció, koncentráció és 

behatási idő meghatározása (28, 34-37). A porcszövet kialakulásában kulcsszerepet 

játszó morfogéneket és más növekedési faktorokat a 2. táblázat foglalja össze. 
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2. táblázat. A porcszövet kialakulásában szerepet játszó morfogének 

és más növekedési faktorok 

Morfogének  Más növekedési faktorok 

Transzformáló növekedési faktor 

beta1-3 (TGF beta 1-3) 

 Inzulin-szerű növekedési faktor I/II (IGF-

I/II) 

Csontfejlődést indukáló faktorok 1-7 

(BMP1-7) 

 Granulocyta-macrophag kolóniastimuláló 

faktor (GM-CSF) 

Fibroblast növekedési faktor (FGF)  Macrophag kolóniastimuláló faktor (M-

CSF) 

Wnt 1-11  Prosztaglandinok 

Interleukinek (IL)   

IL-1   

IL-6   

IL-8   

 

 

1.12 A MESTERSÉGESEN FEJLESZTETT PORC KLINIKAI ALKALMAZÁSÁNAK KORLÁTAI 

Egyelőre még mechanikai tulajdonságok tekintetében nem tekinthető 

megoldottnak a kiterjedt porcsérülések megfelelő pótlása. A nem kielégítő mechanikai 

sajátságok hátterében az állhat, hogy a mesterségesen fejlesztett porc szövettani képe 

jelentősen különbözik a natív porcétól. A mesterséges porcszövetben a natív porctól 

eltérően a sejtek kissé randomszerűen helyezkednek el, hiányzik a szokásos oszlopszerű 

elrendeződés és nem alakul ki a típusos árkádszerű íveket képző kollagénszerkezet. Az 

is kétséges, hogy a mesterséges porc rendelkezik–e elegendő vízmegkötő képességgel, 

ami elengedhetetlen a megfelelő hidroelasztikus tulajdonságok kialakításához (18, 23, 

26, 30, 32). 

Végül két immunológiai nehézséggel is számolnunk kell a mesterségesen 

előállított porc transzplantációjakor. Egyrészt a vázként szolgáló biomateriális graft 

idegentestreakciót válthat ki, ilyenkor szövettanilag óriássejtek és granulocyták gyűlnek 

a biomateriális váz vagy más beágyazó közeg köré. Másrészt annak következtében, 

hogy a traszplantációra kerülő mesterségesen fejlesztett porcszövet nem teljesen érett, 
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olyan sejtfelszíni vagy mátrixprotein epitópok válhatnak szabaddá, melyek normális 

körülmények között a felnőtt szervezetben maszkírozva lennének. Az immunrendszer 

ezeket az epitópokat idegenként ismerheti fel, ami kilökődési reakciót vagy más 

autoimmun folyamatok beindulását indíthatja el. Leggyakoribb immunreakció a 

porctranszplantáción átesett betegeknél a IX-es és XI-es kollagén ellen irányuló 

antitestek megjelenése (6, 38, 39).  

A mesterséges szövetfejlesztési eljárások bár autológ terápiának tekinthetők, 

mégis ezen nem várt immunológiai problémák megoldására is szükség van a klinikai 

alkalmazás rutinszerűvé válásához. 

 

1.13 AZ AUTOIMMUN GYULLADÁS OKOZTA PORCDESTRUKCIÓK KEZELÉSÉNEK 

NEHÉZSÉGEI 

Az immunológiai eredetű generalizált porckárosodások (pl. RA) esetén a 

sebészeti kezelés rendszerint a porcsérülések késői szakaszában történik, emiatt viszont 

a kiterjedt destrukciók endoprotetikai megoldására korlátozódnak. Az ízületi 

endoprotézis beültetéseknek a folyamatosan javuló eredmények ellenére is több 

szövődménye lehet: pl. steril vagy szeptikus kilazulás, maradványpanaszok, nem 

kielégítő mozgásterjedelem. Az infekciók különösen nagy hangsúlyt kapnak és akár az 

életet is veszélyeztető folyamattá válhatnak az autoimmun alapbetegség kezelésében 

nélkülözhetetlen immunszuppresszív szerek szedése miatt. 

Kézenfekvő törekvés ezért, hogy az autoimmun betegeknél is lehetőleg korábbi 

stádiumban történjen a károsodott porcfelszín sebészi kezelése, hogy a protetizálás 

elkerülhetővé váljon. Ezekben az esetekben viszont számolni kell a gyulladásos 

alapfolyamat további fennállásával, ami a porcfelszín destrukciójának kiújulásához 

vezethet. 

A nemzetközi irodalmat áttekintve (40-44) az MSC-k chondrogen potenciálja 

kevéssé ismert RA és arthrosis esetén. Ezért a kérdés továbbra is nyitott maradt, hogy 

RA-s és arthrosisos betegekből származó MSC-k is alkalmasak -e arra, hogy tissue 

engineering technikájú porcregenerációs eljárásokhoz kiindulópontot jelentsenek a 

jövőben? 
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További kérdésként merül fel, hogy ezen mesterséges porcregenerációs eljárások 

milyen immunszuppresszáns lehetőséggel kombinálhatók a porcdestrukció kiújulásának 

elkerülése érdekében.  

 
1.14 A GALEKTIN-1 

Olyan anyagot kerestünk, amely immunszupresszáns hatása mellett az őssejtek 

környezetében fiziológiásan is jelen van. Irodalmi adatok alapján a rekombináns 

galektin- 1 és genetikai módosulatai (45) a humán csontvelői őssejtek egyik legnagyobb 

mennyiségben expresszálódó fehérjéje és emellett képesek gátolni a RA modelljének 

tartott kollagén indukálta arthritis kialakulását DBA/1 egerekben (46, 47, 48). Ennek 

tükrében merülhet fel a galektin-1, mint potenciálisan új immunszuppresszív szer 

alkalmazása a sejtalapú porcregeneráló terápia során.  

A galektinek immunfolyamatokat moduláló szerepéről számos közleményben 

olvashatunk, úgy tűnik a lympho-hematopoetikus rendszeren belül a galektinek a 

szabályozás szinte minden szintjén megjelennek (49, 50). A galektin-1 az evolúcióban 

konzerválódott lektin család tagja, Beta-galaktozidot tartalmazó glycokonjugátokhoz 

mutat affinitást. 134 aminosavból álló, 14 kD molekulatömegű globuláris fehérje, ami 

fiziológiás körülmények között valószínűleg dimerekbe rendeződik (51). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra: A galektin-1 szerkezete 

Egy galektin-1 dimer háromdimenziós képe. A két lektin molekulát nem 

kovalens kötések kapcsolják össze.(www.lectins.de) 

Galektin-1
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Expresszióját kimutatták a lymphoid szervekben és az immunrendszer elől elzárt 

területeken is, mint a méhlepény vagy a szaruhártya. Ez arra utal, hogy fontos szerepe 

lehet az immuntolerancia fenntartásában és kialakításában (52, 53). 

A galektin-1 számos normál és patológiás folyamatban vesz részt, pl. 

sejtadhézió, sejtnövekedés szabályozás, immunmoduláció, gyulladás, apoptózis, 

embryogenesis, rosszindulatú daganatok progressziója (36, 52, 53, 54, 55). Több 

molekulához kötődhet a szervezetben: lamininhez, fibronektinhez, integrinekhez, és így 

befolyásolhatja a sejtek adhéziós képességét (56). A gal-1 a bazális membránban lévő 

lamininhez kötve elfedi azt, így a sejteken lévő laminint felismerő receptorok már nem 

tudnak kötődni és előbb a sejtek adhéziója majd migrációja csökken. Az endothel sejtek 

is expresszálják a molekulát, felszínükre kikötik a galektin-1-et és ezáltal modulálják a 

transz-endotheliális migrációt. Ezért a gal-1 gátolja a leukocyták kemotaktikus 

vándorlását a gyulladás helyére. Az aktiválódott érfal simaizom sejtjei azonban 

lecsökkentik a gal-1 expressziójukat, így a véráramban lévő sejtek adhéziója újra 

lehetségessé válik (53, 57). Elmondható tehát, hogy a gal-1-nek irányító szerepe van az 

extravazációban, és így jelentős szerepet játszik a gyulladás mechanizmusán kívül a 

daganatok metastasisképzésében is (54). 

A csontvelői stroma sejtek felszínén lévő gal-1-nek meghatározó szerepe van a 

pre-B-sejtekkel összekapcsoló szinapszis kialakításában és így a túlélési jel 

kiváltásában. A gal-1 az aktivált T-sejtek apoptózisát váltja ki, mivel a CD45-höz kötve 

gátolja az immunológiai szinapszis létrejöttét a T-sejtek felszínén. A szignalizációhoz 

szükséges szupramolekuláris elrendeződés nem tud kialakulni, mert a gal-1 

hozzákötődik a CD45-ön kívül a CD43-hoz vagy a CD7-hez is és így megakadályozza, 

hogy a két sejt megfelelően közel kerüljön egymáshoz (58, 59). Ebben az esetben a 

galektin- 1-nek immunmoduláló szerepe van. Ezért bizonyos autoimmun betegségekben 

előnyösen használható immunszuppresszív szerként. Patkányok kísérletes autoimmun 

encephalomyelitis kezelésében kedvező változásokat értek el gal-1 adásával (60). A 

rheumatoid arthritis kollagén indukálta állatmodelljében erősen csökkent a gyulladásos 

folyamat intenzitása gal-1 hatására (52). A gal-1 sokrétű hatását mutatja az az érdekes 

megfigyelés is, hogy csontvelőátültetés legsúlyosabb komplikációját a GVHD-t sikerült 

megelőzni gal-1 adásával (61). 
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Az antigén-specifikus aktivált T sejtek gal-1 indukált eliminációjának pontos 

mechanizmusa ugyan nem ismert, de lehetséges, hogy a Th1 - Th2 válasz váltásban van 

szerepe (62). Profilaktikus és terápiás szernek bizonyult a gal-1 kísérletesen előidézett 

autoimmun myasthenia gravis kezelésében nyulaknál, mivel direkt vagy indirekt módon 

csökkentette az autoantitest termelődését (63). Ennek ellenére a gal-1 hiányos génkiütött 

(Knock Out) egerekben nem volt megfigyelhető megnövekedett autoimmunitás, tehát 

más galektinek valószínűleg kompenzálják a gal-1 hiányát. 

Mindezek azt bizonyítják, hogy a gal-1-nek van szerepe a korai hematopoesisben, 

illetve a gyulladásos folyamatok szabályozásában. Ennek felderítése viszont még nem 

történt meg, ilyen vizsgálatokat annak ellenére sem végeztek, hogy a gal-1 a humán 

csontvelői mesenchymalis őssejtek egyik jellemző, a stroma sejtek felszínén is nagy 

mennyiségben kifejezésre kerülő fehérjéje. A lektin fentiekben vázolt számos funkcióját 

a 9. ábrán mutatjuk be.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ábra. Egy lektin – számos funkció 

A galektin-1-nek szerepe van a gyulladásos folyamatok, a sejtosztódás, a 

metastasis képződés, az adhézió, az apoptózis szabályozásában is. 
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2 CÉLKITŰZÉS 
Mint a bevezetőben részben vázoltuk, rendkívül nagy az érdeklődés minden 

olyan új módszer iránt, amely alkalmas lehet a szervezetbe beültethető porcszövet in 

vitro előállítására (tissue engineering). Az újabb kutatások a porcbiopsziából nyerhető 

chondrocyták másféle sejtekkel való helyettesíthetőségének kidolgozására irányulnak. 

Ebből a szempontból elsősorban a szöveti őssejtek, főként az MSC-k tűnnek leginkább 

optimálisnak, de ezek működését és természetét még számos pontban homály fedi. 

Ezért munkánkban az MSC-ből kiinduló mesterséges porcszövet előállításának és 

tulajdonságainak jobb megismerését tűztük ki fő célul. 

 

2.1 ÚJ MÓDSZER KIDOLGOZÁSA 

Célunk volt olyan új módszer kidolgozása, amelynek segítségével a 

háromdimenziós porcszövet mikrokultúra formájában alakítható ki. Az új 

technikával jelentős számban állíthatók elő háromdimenziós porckezdemények, és 

ezekkel sokféle vizsgálat – pl. hatóanyagok tesztelése - válik kivitelezhetővé 

egyidejűleg és költséghatékony módon. 

 

a) Porcszövet esetén fiziológiás sejt-sejt illetve sejt- extracelluláris mátrix 

kölcsönhatások hiányában mind fenotípusos mind funkcionális 

dedifferenciációra számítani kell (64). Ezért in vitro porcszövet 

előállítására a hagyományos kétdimenziós (monolayer) sejtkultúrák nem 

alkalmasak, csakis háromdimenziós kultúrák képzelhetők el. Az erre a 

célra eddig általánosan használt makrokultúrák anyag-, pénz- és 

időigényesek, ezért sorozatvizsgálatok kivitelezése számos nehézségbe 

ütközik (27, 32).  

 

b) Alapkutatási adatok és elméleti megfontolások alapján bizonyosra 

vehető, hogy az üvegporc fiziológiás állapotát legjobban megközelítő 

reprodukcióhoz a sejteken kívül a növekedésben és 

szövetszerveződésben fontos szerepet játszó hormonális tényezők, 

mediátorok és biológiailag aktív anyagok részletes megismerése is 

szükséges (24, 26). Ennek tükrében vizsgáltuk a porcirányú 
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differenciáltatás alternatív lehetőségeit a chondrogen médiumok 

változtatása kapcsán: az irodalomban általánosan alkalmazott 

differenciáltató faktorok (pl. TGF-beta, inzulin) felhasználása mellett 

újként figyeltük a demineralizált csontmátrix (DBM) in vitro szerepét 

mind ezen faktorok jelenlétében, mind önálló alkalmazás formájában.  

 

c) Az MSC-ből kiinduló chondrogen irányú differenciáltatás 

eredményeképp létrejövő szövetkorongokat hisztológiai vizsgálatoknak 

vetettük alá és elemeztük, hogy szerkezetük megfelelhet –e 

hyalinporcnak? 

 

2.2 A RHEUMATOID ARTHRITISES ÉS ARTHROSISOS BETEGEKBŐL SZÁRMAZÓ MSC-

K IS ALKALMASAK -E ARRA, HOGY A SEJTALAPÚ PORCREGENERÁCIÓS 

ELJÁRÁSOKHOZ MEGFELELŐ KIINDULÓPONTOT JELENTSENEK? 

Nemzetközi irodalmat áttekintve (40) elmondható, hogy az MSC-k chondrogen 

potenciálja kevéssé ismert rheumatoid arthritis (RA) és arthrosis esetén. Ezért a kérdés 

továbbra is nyitott maradt, hogy vajon a RA-s és arthrosisos betegekből származó MSC-

k is alkalmasak -e arra, hogy a sejtalapú porcregenerációs eljárásokhoz megfelelő 

kiindulópontot jelentsenek a jövőben? 

Ennek megvizsgálásához részfeladatként különböző betegcsoportokból 

(osteoarthrosis, rheumatoid arthritis) származó MSC-k in vitro protein és PG szintézisét 

hasonlítottuk össze a normál csoport eredményeivel. 

 

2.3 A MESTERSÉGESEN FEJLESZTETT PORCSZÖVETEK IN VITRO FELHASZNÁLÁSI 

LEHETŐSÉGEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 

Harmadik lépésként a mesterségesen fejlesztett szövetek in vitro 

felhasználásának egyes lehetőségeit kívántuk a gyakorlatban tesztelni. Vizsgáltuk, hogy 

a chondrocyta irányú differenciáltatás eredményeként létrejött szövetkorongok 

alkalmasak-e szövettani és biokémiai vizsgálatokra, potenciálisan kiváltva ezzel az 

eddig pótolhatatlan állatkísérletek egy részét. Ennek kapcsán tanulmányoztuk a 

mozgásszervi betegeknél széleskörben használt gyógyszerek hatóanyagainak – köztük a 
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chondroitin-szulfát, glükózamin-szulfát, chloroquine-foszfát, egyes NSAID szerek – 

illetve synovialis folyadéknak a hatását az in vitro porcnövekedésre. 

 

2.4 A PORC IN VITRO KIFEJLESZTÉSÉT LEHET–E ÚGY KOMBINÁLNI, HOGY A 

GYULLADÁSOS JELLEGŰ REUMATOLÓGIAI BETEGSÉGEKRE JELLEMZŐ 

KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZETBEN ANTIINFLAMMATORIKUS HATÁST ÉS EGYÚTTAL 

FOKOZOTT REGENERÁCIÓS KÉPESSÉGET IS BIZTOSÍTANI TUDJON? 

 

A mesterséges szövetfejlesztési eljárások reményt keltőek lehetnek a 

gyulladásos jellegű reumatológiai betegségek kezelésében is. Ezekben az esetekben 

kiemelendő, hogy a mesterségesen kifejlesztett és transzplantációra kerülő porc is ki van 

téve az eredeti környezetben zajló gyulladásos folyamatoknak. Kérdésként merül fel, 

hogy a porc in vitro kifejlesztését lehetne –e valamivel kombinálni, amely a kedvezőtlen 

in vivo környezetben antiinflammatorikus hatást és egyúttal fokozott regenerációs 

képességet is biztosítani tudna. Ehhez olyan anyagot kerestünk, amely egyértelmű 

immunszupresszáns hatása mellett az őssejtek környezetében fiziológiásan is jelen van, 

emellett irodalmi adatok alapján bizonyítottan képesek gátolni a RA modelljének tartott 

kollagén indukálta arthritis kialakulását. Mindezen feltételek alapján potenciális 

lehetőségként merült fel a rekombináns galektin -1 alkalmazása.  

 

a) Szakirodalom alapján bizonyított, hogy a gal-1-nek szerepe van a 

gyulladásos folyamatok szabályozásában. Azonban a gyulladásgátló 

hatásának sejtszintű háttere még részleteiben nem tisztázott folyamat. 

Ezért munkánk további részében azt kívántuk tisztázni, hogy a galektin-1 

hogyan befolyásolja a vérképző ős- és elődsejtek osztódását, 

differenciálódását és csontvelőből történő mobilizációját. 

 

b) További feladatként vetettük fel annak megismerését, hogy a galektin- 1 

chondrogenesis irányú differenciáltatásnál való jelenléte befolyásolja -e a 

porcképzést, és ha igen milyen módon teszi azt? 
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3 ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
3.1 SEJTSZEPARÁLÁS 

3.1.1 Humán mesenchymalis őssejtek izolálása 

A csontvelői mintákat 2-10 ml mennyiségben nyerték ortopédsebészeti műtéten 

átesett betegek eltávolított combfejéből az SE Ortopédiai Klinikáján és a Budai 

Irgalmasrendi Kórház Ortopédiai Osztályán (Az etikai engedély száma: 12988-60/2003-

1018EKU). A betegek a csontvelői mintavételhez beleegyező nyilatkozatukat adták a 

Helsinki deklarációnak megfelelően. A továbbiakban a mononukleáris sejteket Ficoll 

Hypaque (1,077 g/ml, Lymphoprep; Nycomed Pharma, Oslo, Norvégia) 

sűrűséggradiensen szeparáltuk, majd 25 cm2-es tenyésztőflaskában (BD Falcon, 

Bedford, USA) inkubáltuk 37oC-on, CO2-termosztátban, 10% (v/v) foetalis borjúsavót 

(FCS), 2 mM L-glutamint,  50 U/ml penicillint és 50 µg/ml streptomycint tartalmazó 

Dulbecco’s modified Eagle’s médiumban (DMEM) (Gibco, Grand Island, NY, USA, 

Grand Island, NY). A le nem tapadt (non-adherens) sejteket két-három nap múlva 

eltávolítottuk az edényekből. A 3-4 naponként friss tápfolyadékkal ellátott kultúrákban 

az adherens sejtréteg kb. 2-4 hét alatt összefüggővé vált. Ekkor 1mM etilén-diamin-

tetra-acetát (EDTA) tartalmú 0,25%-os tripszinnel (Sigma Chemical Co., St. Louis, 

MO, USA) felszedtük az adherens sejteket és 1:2 - 1:5 arányban higítva átoltottuk őket 

egy nagyobb, 175 cm2-es tenyésztőflaskákba (BD Falcon, Bedford, USA). A harmadik 

átoltás után a kultúrák már nem tartalmaznak vérképző elemeket, azaz tiszta 

mesenchymalis sejttenyészetnek tekinthetők. Az így továbbtenyésztett 3-7 passzálás 

közötti adherens sejteket használtuk a konkrét kísérleteinkben, mint mesenchymalis 

őssejteket (MSC). 

(A kísérleteinkben felhasznált MSC-k az alábbi betegekből származnak: 

7 RA-s (5nő, 2 férfi, kor: 48-71 év), 7 OA-s (4 nő, 3 férfi, kor: 41-69 év), 9 

kontroll felnőtt (5 nő, 4 férfi, kor: 42-78 év). A betegek a csontvelő vétele előtt 2 héttel 

abbahagyták a gyógyszerszedést. 
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10. ábra: A humán mesenchymalis őssejtek izolálása 

A mononukleáris sejteket Ficoll Hypaque sűrűséggradiensen szeparáltuk, 

majd 25 cm2-es tenyésztőflaskában inkubáltuk. A le nem tapadt (non-

adherens) sejteket két-három nap múlva eltávolítottuk az edényekből és az 

adherens sejtréteg kb. 2-4 hét alatt összefüggővé vált. Ekkor etilén-diamin-

tetra-acetál (EDTA) tartalmú tripszinnel felszedtük az adherens sejteket, 

majd 1:2 - 1:5 arányban higítva átoltottuk őket egy nagyobb, 175 cm2-es 

tenyésztőflaskákba. A harmadik átoltás után a kultúrák már nem 

tartalmaznak vérképző elemeket, azaz tiszta mesenchymalis sejttenyészetnek 

tekinthetők. Az így továbbtenyésztett 3-7 passzálás közötti adherens sejteket 

használtuk a konkrét kísérleteinkben, mint mesenchymalis őssejteket (MSC).  

 

3.1.2 Egér csontvelői sejtek preparálása 

A túlaltatott állatokból kiemelt combcsontokat alaposan megtisztítottuk és 

steril Hank’s-oldatba helyeztük. A csontok epifíziseinek eltávolítása után, vékony (25 G) 
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tű és fecskendő segítségével Hank’s oldattal kimostuk a csontból a sejteket. A 

vörösvérsejteket NH4Cl-os lízispufferrel távolítottuk el a szuszpenzióból, majd a kinyert 

csontvelői sejteket lecentrifugáltuk, mostuk majd Bürker kamrában meghatároztuk a 

magvas sejtek számát. 

 

3.2 SEJTKULTÚRÁK 

3.2.1 Lágygél kultúrák 

A vizsgálandó sejtpopulációban a granulocyta-macrophag (CFU-GM, colony-

forming unit granulocyte-macrophage), erythroid (BFU-E, burst-forming unit erythroid), 

granulocyta-erythrocyta-macrophag-megakariocyta (CFU-GEMM, colony-forming units 

granulocyte-erythrocyte-macrophage-megakaryocyte) irányba elkötelezett 

elődsejtek arányát methylcellulóz alapú, növekedési faktorokat és citokineket tartalmazó 

lágygél kultúrákban vizsgáltuk. A kultúra 1% methylcellulózt, 30% lósavót (Gibco, 

Grand Island, NY, USA), 10% WEHI-3B sejtvonal felülúszót (mint növekedési faktor 

forrást), 4x 10- 3 M/l glutamint (Gibco, Grand Island, NY, USA), 2,5 x1 0-4 M/l alfa-

thioglycerolt (Gibco, Grand Island, NY, USA), 1% deionizált BSA-t (bovine serum 

albumin) (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) és antibiotikumokat tartalmazott 

IMDM (Iscove’s modified Dulbecco’s medium, Gibco, Grand Island, NY, USA) 

médiumban. A sejteket 35 mm-es Petri csészékben (BD Falcon, Bedford, USA) 

szélesztettük és 37°C, 5% CO2 termosztátban inkubáltuk, majd a 7. napon leszámoltuk a 

CFU-GM kolóniákat, a 9. napon pedig, a BFU-E és CFU-GEMM kolóniákat. 

 

3.2.2 Macskakő-képző kultúrák 

Olyan in vitro módszert, amely a vérképző őssejtállomány korstruktúrájának 

vizsgálatára is alkalmas, csak egyet ismerünk: ez az ún. CAFC (Cobblestone area-

forming cells = ,,macskakő”-képző sejtek) technika. A CAFC technika azon alapszik, 

hogy minél fiatalabb egy vérképző őssejt, annál hosszabb időre van szüksége (5-8 hét) 

ahhoz, hogy ciklusba lépjen és kolóniát képezzen. Ezzel szemben valamely sejtfejlődési 

sor irányában már elkötelezetté vált ún. progenitor sejt megfelelő környezetben már 

rövidebb idő alatt (1-2 hét) elkezd osztódni és leánysejteket létrehozni. Így felállítható a 

vérképző őssejtek hierarchiája: e rendszer szerint a,,hierarchia csúcsán” a nagy 
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önfenntartó képességű, LTRC (tartós repopulációra képes) kompartmentet képező 

őssejtek állnak. Ezek az őssejtek egér CAFC kultúrákban a 35. nap körül kezdenek 

osztódni. A 21.-28. napon a CAFC kolóniákat képző sejtek az STRC (átmeneti 

repopulációra képes) őssejtek közé tartoznak, és végül az egy-két hét után leánysejteket 

létrehozó sejtek az elkötelezett elődsejtek (progenitorok) ,,osztályának” felelnek meg. 

A vizsgálandó mintáinkban a hematopoetikus őssejtek arányát ezért macskakő-

képző kultúrákban határoztuk meg (11. ábra). Az eljárás során 96 lyukú 

tenyésztőtálcába (BD Falcon, Bedford, USA) vérképzést támogató stroma sejtvonalat 

(GY30) szélesztünk, majd a konfluens rétegét besugározzuk (25 Gy). Így ezek a 

(feeder) sejtek már nem osztódnak, de a kolóniaképzéshez szükséges mikrokörnyezetet 

biztosítani tudják. A vizsgálandó sejtek különböző hígításait szélesztjük az előkészített 

stroma rétegre. A csontvelői magvas sejteket és a Lin- sejteket (vérsejtfejlődési sorokra 

jellemző sejtfelszíni markereket nem hordozó sejtek) CAFC médiumba átmossuk, majd 

6, illetve 8 lépésben kétszeres higítási sort készítünk belőlük, majd 200 µl -ként 

szélesztjük a preformált GY30 sejtrétegre. Minden hígításból 24 illetve 36 párhuzamos 

lyukat készítünk, és 33°C-on, 5% CO2 termosztátban inkubáljuk a tenyészeteket. A 

felhasznált CAFC médium összetétele a következő: αMEM (Gibco, Grand Island, NY, 

USA), 12,5% FCS (Gibco, Grand Island, NY, USA), 12,5% lószérum (Gibco, Grand 

Island, NY, USA), HEPES (3,5 mM), L-glutamin (2 mM) (Gibco, Grand Island, NY, 

USA), f3- mercaptoethanol (10-4 M) (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) és 

hydrokortison hemisuccinate (10-4 M) (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA). A 

GY 30 sejtvonal egér csontvelői stroma eredetű Jagged-1+sejtvonal (A GY30 

sejtvonalat Dr. Donna Rennick bocsátotta rendelkezésünkre, DNAX Research 

Institute of Cellular and Molecular Biology, Palo Alto, CA) (130). Heti egy alkalommal 

a médium felének cseréjét biztosítjuk és összesen 5 hétig inkubáljuk a kultúrákat. A 7. 

naptól kezdve a 35. napig hetente leszámoljuk a macskakő-képző kolóniákat (CAFC) 

tartalmazó lyukakat. Minden hígításból a negatív lyukak számát használjuk a CAFC 

frekvencia meghatározásához a Poisson eloszlást véve alapul. A kalkulációhoz L-Calc 

software-t használunk (Stem Cell Technologies, Vancouver, BC, Canada). 
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11. ábra Az őssejtek korstruktúrájának vizsgálata CAFC technikával 

 96 lyukú tenyésztőtálcára vérképzést támogató stroma réteget növesztünk, 

majd besugározzuk a sejteket. Így ezek a „feeder” sejtek már nem 

osztódnak, de a kolóniaképzéshez szükséges mikrokörnyezetet biztosítják. A 

vizsgálandó sejteket limitált hígítással szélesztjük a stroma felszínére, és 

hetente megszámoljuk a kolóniát tartalmazó lyukakat. Az értékelés során a 

logaritmikus beosztású Y tengelyen a kolóniákat nem tartalmazó (negatív) 

lyukak százalékát tüntetjük föl, a lineáris beosztású X tengelyen pedig a 

tesztsejtek lyukankénti számát. Legalább 4 hígításban szélesztjük a sejteket a 

stroma rétegre és ezeket a pontokat  egy koordináta rendszerben tüntetjük 

fel, ezáltal a pontokhoz egy egyenes lesz illeszthető. Végül leolvassuk a 

CAFC gyakoriságot, ami azt mutatja, hogy átlagosan hány tesztsejt között 

volt 1 CAFC kolóniát képző sejt. Mivel a CAFC kolóniák lyukankénti 

eloszlása Poisson eloszlást mutat, a 37% negatív lyuk aránynál tudjuk 

leolvasni az X tengelyről a CAFC gyakoriságot. 
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3.3 CHONDROGEN IRÁNYÚ DIFFERENCIÁLTATÁS 

3.3.1 A humán MSC-k chondrocyta irányú differenciáltatása 

Az in vitro chondrogenesis tanulmányozásához egy új tenyésztési eljárást, az ún. 

micromass culture system-et alkalmaztuk, amely hasonló, de nem azonos a 2005-ben 

leirt Penick féle módszerrel (64). 

          Az hMSC kultúrákat 0,25%-os tripszinnel és 1mM EDTA-val 5 percig 

37oC-on inkubálva felszedtük és a sejteket megszámoltuk. A chondrocyta irányú 

differenciáltatáshoz a hMSC-ket 96-lyukú, U-aljú tenyésztőtálcán (BD Falcon, Bedford, 

USA) szélesztettük (2x105sejt/lyuk/200μl), 1200 rpm-el 10 percig centrifugáltuk 

(micromass pellet), majd 14 napig 10% FCS-t (Gibco, Grand Island, NY, USA), 5 

ng/ml rekombináns TGF-β3-at (R&D Systems, Wiesbaden-Nordenstadt, Németország), 

6 μg/ml inzulint és 10-7 M dexamethasont (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) 

vagy 10% FCS-t és DBM-et, illetve növekedési faktorokat és DBM-et egyaránt 

tartalmazó DMEM/F12 médiumban (Gibco, Grand Island, NY, USA) 37ºC-on CO2-

termosztátban inkubáltuk. 24 órás inkubálás után a sejtek aggregátumot képeztek, amely 

nem tapadt a tenyésztőedény aljához. A sejttenyészeteket hetente kétszer friss 

tápfolyadékkal láttuk el (6. ábra), majd 7 és 14 nap elteltével vizsgáltuk őket. A 

szulfatált glükózaminoglikánt 1%-os 1,9-dimetil-metilénkék (Sigma Chemical Co., St. 

Louis, MO, USA) festékkel tettük láthatóvá. 
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12. ábra. A hMSC-k chondrocyta irányú differenciáltatása 

A chondrocyta irányú differenciáltatáshoz a hMSC-ket 96-lyukú, U-aljú 

tenyésztőtálcán szélesztettük, majd 1200 rpm-el 10 percig centrifugáltuk, 

majd 14 napig FCS-t, rekombináns TGF-β3-at, inzulint és dexamethasont 

vagy FCS-t és DBM-et együtt, illetve növekedési faktorokat és DBM-et 

egyaránt tartalmazó DMEM/F12 médiumban inkubáltuk. 24 órás inkubálás 

után a sejtek aggregátumot képeztek, amely nem tapadt a tenyésztőedény 

aljához. A sejttenyészeteket 14 napos inkubálás után vizsgáltuk meg és az 

így kapott 3 D miniatűr porckorong méretét kalkuláltuk (V=4abcπ/3). 

 

3.3.2 Demineralizált csontmátrix (DBM) 

A DBM preparálását a korábban Gurevitch és mtsai (1) által leírt módszerrel 

végeztük. Az egerek csöves csontjaiból a csontvelőt kifújtuk, a csontokat steril ollóval 

felaprítottuk, desztillált vízben 2-3 órás mágneses kevertetéssel mostuk majd 30-30 

percig dehidratáltuk 70%-os, majd 96%-os etanolban, illetve dietil-éterben. Ezt 
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követően egy éjszakán át lamináris boxban szárítottuk, majd folyékony nitrogénben 

elporítottuk. A kapott csontport 0,6 N sósavban (HCl) egy éjszakán át demineralizáltuk, 

majd kétszer átmostuk desztillált vízben, amit ismételten alkoholos és dietil-éteres 

dehidratálás követett. Az éter elpárologtatása után a Hank’s-féle oldatban (Gibco, Grand 

Island, NY, USA) felszuszpendált csontport szövet-homogenizátorral tovább 

finomítottuk, végül 200-500 mikron pórusnagyságú szűrőn átszűrtük. Az összes lépést 4 

oC-on végeztük, hogy megvédjük a BMP-ket az endogén proteolitikus enzimek 

degradáló hatásától. A kész DBM-et -20 oC-on lefagyasztva tároltuk. 

 

3.4 HISZTOKÉMIAI ANALÍZIS 

A chondrocyta irányú differenciáltatás eredményeként létrejött 

szövetkorongokat Eppendorf-csövekbe (BD Falcon, Bedford, USA) raktuk át, 

foszfáttal-pufferelt fiziológiás sóoldatban (PBS) mostuk, majd 1 órán át 1,5 % 

formalint, 1 % glutáraldehidet, 0,1 M puffert, 1 % szacharózt és 2 mM kálcium-kloridot 

tartalmazó oldatban (pH 8) fixáltuk. Ezt követően centrifugálás után eltávolítottuk a 

fixálószert, majd kétszer mostuk a mintákat PBS-ben. A hisztokémiai vizsgálathoz 1%-

os 1,9-dimetil-metilénkékes (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) festést 

alkalmaztunk. A festék eltávolítása után az 1:1 arányú glicerin : PBS keverékben 

szuszpendált sejteket kicseppentettük tárgylemezre, fedőlemezt raktunk rá, és 

mikroszkópban vizsgáltuk. Néhány szövetkorongot műgyantába ágyaztunk és metszés 

után toluidinkékkel festettünk meg. 

 

3.5 PROTEOGLIKÁNOK SZINTÉZISÉNEK VIZSGÁLATA - METABOLIKUS SZULFÁT 

FELVÉTEL 

A chondrogen médiumban 7, illetve 14 napig inkubált sejttenyészetekhez 0,5 

µCi/lyuk nátrium-[35S]-szulfátot és 0,5 µCi/lyuk 3H-leucint (Amersham Pharmacia 

Biotech, Piscataway, NJ) adtunk, majd egy nap múlva folyadékscintillátorban mértük a 

szövetmintákba beépült izotóp mennyiségét (cpm/lyuk). 
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3.6 SZÖVETTANI ÉS TRANSZMISSZIÓS ELEKTRONMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT 

A sejtaggregátumokat (pellet) learattuk és 2 órán át szobahőmérsékleten 10 %-os 

formalinban fixáltuk, metszettük, majd a készítményeket 0,1 %-os 1,9-dimetil-

metilénkék festékkel (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) 10 percig festettük. 

Az elektronmikroszkópos vizsgálathoz a pelleteket 2,5 %-os glutáraldehidben 

fixáltuk, majd gyantába ágyaztuk. A félvékony metszeteket 1 %-os toluidinkék 

festékkel festettük meg, az ultravékony metszeteket pedig kontrasztosítás után 

elektonmikroszkóppal vizsgáltuk (Jeol, Tokyo). 

 

3.7 QUANTITATIV RT-PCR (KVANTITATÍV, VALÓS IDEJŰ POLIMERÁZ 

LÁNCREAKCIÓ) 

A II. típusú kollagén génjének expresszióját valós idejű (Real Time) PCR 

módszerrel mértük. Differenciálatlan MSC-ből és a porcirányba differenciálódott 7-14 

napos pellet kultúrákból trizol reagenssel (Invitrogen, Carlsbad, CA) totál RNS-t 

izoláltunk a gyári leírásnak megfelelően. Az RNS mintákról reverz transzkriptáz enzim 

segítségével készítettünk cDNS kópiákat. A cDNS szintetizálásához mintánként 2 μg 

RNS-t, 200 U MMLV (Moloney murin leukaemia vírus) reverz transzkriptáz enzimet 

eredetű (Invitrogen, Carlsbad, California, USA) és 0,5 ug oligo (dT) 15 primert 

(Promega, Madison, WI, USA) használtunk. A PCR reakciót kapilláris real-time PCR 

berendezésben végeztük (Light-Cycler, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). A 

végtermék felsokszorozódásának detektálása fluorimetria segítségével, SYBR Green I 

fluoreszcens festék beépülése alapján történt. A gyári LightCycler FastStart DNA 

Master SYBR Green I – keverékhez (Roche) - 20 µl-es végtérfogattal számolva – 

cDNS-t, 10 pmol forward és reverz primert, valamint 4 mM MgCl2-t adtunk. A 

vizsgálandó II. típusú kollagén génre specifikus sense és antisense primer 

oligonukleotidok a következők voltak: 5'-CCAGGTCAAGATGGTC-3', 5'-

CTTCAGCACCTGTCTCACCA-3' és GPDH 5'-CGTCTTCACCATGGAGA-3', 5'-

CGGCCATCACGCCACAGTTT-3' (65) (Promega, Madison, Wisc., USA). A reakció 

körülményei a következők voltak: 1., a DNS láncok szétválasztása: 95ºC-on 10 perc; 2., 

amplifikáció és quantifikáció: 50 ciklus, 95ºC-on 10 másodperc; 3., anneálás: 60ºC-on 

10 másodperc; és végül szintézis: 72ºC-on 30 másodperc. Az adatok kiértékeléséhez a 

LightCycler (Roche, Mannheim, Germany) software 3.3 (Roche) „Fit Point Method” 
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programot használtuk. Az eredményeket a GAPDH cDNS háztartási gén sorozatos 

hígításaihoz viszonyítottuk. 

 

3.8 GYÓGYSZER HATÓANYAGOK 

Chondroitin-szulfát, glükózamin-szulfát, aceclofenac, nifluminsav és chloroquine-

foszfát hatásának vizsgálata az in vitro chondrogenesisre.  

A chondrogen médiumban inkubált sejttenyészetekhez chondroitin-szulfátot, 

glükózamin-szulfátot, aceclofenacot, nifluminsavat illetve chloroquine-foszfátot adtunk 

különböző koncentrációkban. A sejttenyészetekhez a sejtek learatása előtt egy nappal 

0,5 µCi/lyuk nátrium-[35S]-szulfátot és 0,5 µCi/lyuk 3H-leucint adtunk. A 

szövetmintákba beépült izotóp mennyiségét folyadékscintillátorban mértük (cpm/lyuk). 

Az összfehérje szintézisét a sejtek 3H-leucin felvétele, a porcmátrix szintetizálódásához 

szükséges kén beépülését 35S tartalmú szulfátion felvétel alapján vizsgáltuk. 

          (A chondroitin-szulfát az IBSA Pharma adománya volt (Bp, Magyaro.), a 

glükózamin-szulfát a Rottapharm (Milan, Italy) a chloroquine-foszfát az ICN Hungary 

adományaként érkezett (Tiszavasvári, Magyaro.), az aceclofenac és a nifluminsav a 

Richter Gedeon Rt. (Bp, Magyaro.) adománya volt.)  

 

3.9 GALEKTIN -1 

A felhasznált humán rekombináns galektin-1 Dr. Monostori Éva és mtsai 

(Lymphocyta Szignáltranszdukciós Laboratórium, Genetikai Intézet, MTA, SZBK, 

Szeged) ajándéka volt (58). 

A gal-1 fehérje cDNS-ét a Teikyo egyetemen Dr. Jun Hirabayashi és Ken-Ichi 

Kasai állították elő (58). A szegedi laboratóriumban a pQE-60 prokarióta expressziós 

vektorba (Qiagen, Valencia, CA) klónozták. A vektort a BL21 Escherichia Coli törzsbe 

transzformálták, és ampicillin rezisztencia alapján (100jtg/ml) Lysogeny Broth 

médiumban szelektálták ki a transzformálódott klónokat. A gal-1-et szintetizáló 

baktériumok – miután felnőttek a tenyészetben – lizálódtak. A baktérium-lizátumot – 

ami a rekombináns gal-1-et is tartalmazta – laktóz-agaróz oszlopra vitték fel, így egy 

lépésben lehetett affinitás kromatográfiával izolálni a kívánt fehérjét. Az így előállított 

gal-1 fehérje tisztaságát SDS-polyacrilamide gélelektroforézissel és reverz-fázisú HPLC 

(VydacC4 oszlop) segítségével igazolták. A rekombináns gal-1 molekulatömegét 
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tömegspektrográfiás méréssel állapították meg, ami megfelelt a 14,925 kDa-os kalkulált 

értéknek. 

 

3.10 A VÉRKÉPZŐ ŐS- ÉS ELŐDSEJTEK MOBILIZÁCIÓJA 

8-12 hetes (C57Bl/6 x DBA/2)F1 (BDF1) egereket (Országos Onkológiai 

Intézet, Budapest) a 0. és 3. napon intraperitoneálisan 3 mg/állat cyclophosphamiddal 

(CY), a 4., 5. és 6. napon pedig subcutan 5 µg/állat granulocyta-kolóniastimuláló 

faktorral (G-CSF) oltottunk. Az utolsó oltást követően 3-4 órával az állatokat elaltattuk, 

majd a szívükön át elvéreztettük és comb- és lábszárcsontjaikból kifújtuk a csontvelőt. 

A vérben és a csontvelőben is megszámoltuk a sejteket. A vérhez illetve a csontvelőhöz 

1% metilcellulózt, 30% lószérumot, növekedési faktor-forrásként 10% WEHI-3B 

kondícionált médiumot, 4x10-3 M/l L-glutamint, 2,5x10-4 M/l tioglicerint (Gibco, Grand 

Island, NY, USA), 1% deionizált marha szérum albumint (Sigma Chemical Co., St. 

Louis, MO, USA) és antibiotikumokat tartalmazó DMEM médiumot (Gibco, Grand 

Island, NY, USA) adtunk, majd kiraktuk 35-mm Petri-csészékbe (BD Falcon, Bedford, 

USA) és inkubáltuk 37ºC-on CO2-termosztátban. Így a granulocyta-macrophag irányba 

elkötelezett elődsejtek kolóniaképzését vizsgáltuk lágygél kultúrában (CFU-

GM=colony forming unit- granulocyta-macrophag). A kolóniákat 7 napos inkubálás 

után számoltuk. 

 

  

3.11 A GALEKTIN-1 ÁLTAL KIVÁLTOTT KORAI APOPTOTIKUS FOLYAMATOK MÉRÉSE 

a) A gal-1 által kiváltott korai apoptotikus folyamatok méréséhez Annexin 

festést alkalmaztunk. A foszfolipid-izotrópia kialakulásával a foszfatidil-

szerin (negatív töltésű) molekula a sejtmembrán külső oldalára kerül, 

amihez Ca2+ jelenlétében a FITC konjugált annexin-V (Sigma Chemical 

Co., St. Louis, MO, USA Chemical co) képes kötődni. A csontvelői 

mononukleáris sejteket 10, 20, 30, 40, 60 percig kezeltük gal-1-gyel, 

majd PBS oldatban mostuk a sejteket. Az Annexin-V festéshez Ca2+-

os pufferbe (0,01 M HEPES, 0,14 M NaCl, 2,5 mM CaCl2) 

szuszpendáltuk a mintákat, és foszfatidil-inozitol hozzáadása mellett 

mértük le áramlási citométeren a sejteket  és az adatokat Cell Quest 
Törölt: (gyártmány),  
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software (Beckton, Dickinson, Mountain View, CA) segítségével 

értékeltük ki. 

b) A gal-1 által kiváltott késői apoptotikus folyamatok detektálásához a 

hypodiploid, sub- G1 stádiumban lévő sejtek arányát határoztuk meg. 

A 0,1% glükóz tartalmú PBS oldatba lévő sejteket permeabilizáltuk és 

fixáltuk (0,1% Triton X-100, 0,1% Na3-citrát, 10 jig/ml RNase oldattal) 

(Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA). Propidiumjodid (Sigma 

Chemical Co., St. Louis, MO, USA) hozzáadása után a sejtek DNS 

tartalmának meghatározásához elvégeztük a mérést áramlási citométeren, 

és az eredményeket CellQuest software-rel (Beckton, Dickinson, 

Mountain View, CA) értékeltük ki. 

 

3.12 STATISZTIKAI ANALÍZIS 

Az eredményeket számtani közép ± szórás formában adtuk meg. A 

szignifikanciát Student –féle t-próbával határoztuk meg. 
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4 EREDMÉNYEK 
4.1 EMBERI MSC-K CHONDROCYTA IRÁNYÚ DIFFERENCIÁLTATÁSA 

A csontvelői stromából izolált hMSC-k porc irányú differenciálódásának 

vizsgálatához egy újszerű mikromódszert fejlesztettünk ki 96-lyukú tenyésztőtálcán 

kivitelezve. A korai (3-8. átoltás) passzálásokból származó hMSC-k chondrogen irányú 

differenciáltatását háromféle médiumban kiviteleztük. Az anyagok és módszerek 

fejezetben leírtak szerint: 96-lyukú tenyésztőtálcán szélesztettük és centrifugáltuk a 

sejteket, majd 14 napig háromféle tenyésztőközegben 37ºC-on CO2-termosztátban 

inkubáltuk: 1., rekombináns TGF-β3-at + inzulint + dexamethasont 2., DBM-et 3., 

növekedési faktorokat + DBM-et egyaránt tartalmazó chondrogen médiumban. 

Eredményeink alapján a chondrogen médiumban inkubált hMSC-k már 1 nap 

múlva gömb alakú aggregátumokat formáltak, amelyek nem tapadtak le a tenyésztőtálca 

lyukainak falához. A háromdimenziós aggregátumok méretbeli növekedést a 4.-14. nap 

között mutattak. Fénymikroszkópos vizsgálattal megállapítható volt, hogy DBM-et is 

tartalmazó differenciáltató közeg jelenlétében  ( 13/ B, C. ábra) jóval nagyobb méretű 

szövetkorongok jöttek létre a tenyésztőtálca lyukainak alján, mint a csak TGF-β3-at + 

inzulint + dexamethasont tartalmazó sejttenyészetekben (13 / A. ábra)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mm 

13. ábra. Szövetkorongok a tenyésztőtálcán 

A képeken a hMSC-k chondrocyta irányú differenciáltatásának 

eredményeként létrejött miniatűr szövetkorongokat láthatjuk. A sejteket 14 

TGF-β3 + inzulin
+dexamethason

DBM DBM + TGF-β3 + inzulin
+ dexamethason
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napig TGF-β3-at + inzulint + dexamethasont (A) vagy DBM-et (B), illetve 

DBM-et + TGF-β3-at + inzulint + dexamethasont (C) egyaránt tartalmazó 

chondrogen médiumban inkubáltuk. (Eredeti nagyítás: 4x.) 

 

A chondrogen médiumban 14 napig inkubált hMSC-ből kialakuló 

szövetkorongokat – az anyagok és módszerek fejezetben leírtak szerint – dimetil-

metilénkékkel festettük meg, hogy meghatározzuk a chondrogenesis mértékét. Mint a 

14. ábrán lévő fénymikroszkópos képek is mutatják, a szövetkorongok porcnak 

megfelelő chondrocytaszerű sejtekből és szulfatált glükózaminoglikánokat is tartalmazó 

extracelluláris mátrixból állnak. A porcra szintén jellemző metakromázia már a natív 

szövetkorongok (14/ A, B, C. ábra) hisztokémiai vizsgálata alapján is jól látható. A 

műgyantába beágyazott és úgy toluidinkékkel megfestett szövetkorongok (15. ábra) 

esetében az is nyilvánvalóvá vált, hogy a lekerekedett chondrocytaszerű sejtek körül 

extracelluláris mátrix jött létre, ahogy a 16. ábrán lévő elektronmikroszkópos képek ezt 

meg is erősítették. 

A chondrogenesis TGF-β3 + inzulin + dexamethason, vagy DBM, illetve a 

növekedési faktorok és DBM egyidejű jelenlétében egyaránt megindul. A TGF-β3, 

inzulin, dexamethason és DBM egyidejű jelenlétében képződött szövetkorongok kevés 

lekerekedett sejtből és bőséges mennyiségű extracelluláris mátrixból állnak, valamint a 

szövetkorongok mérete is ennek megfelelően jelentős növekedést mutat. A csak 

növekedési faktorokkal vagy csak DBM-mel kezelt minták több sejtet és kevesebb 

extracelluláris mátrixot tartalmaznak a kéthetes inkubálás után. 
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14. ábra. Differenciáltatott porckorongok dimetil-metilénkék festés  

A képeken a chondrogen médiumban 14 napig inkubált hMSC-k dimetil-

metilénkék festődésének eredményét láthatjuk fixálás nélkül (A) és fixálás 

után (B, C). A tenyésztőtálcán létrejött szövetkorongok porcszövetre 

jellemző chondrocytaszerű sejtekből és szulfatált glükózaminoglikánokat is 

tartalmazó extracelluláris mátrixból állnak. A metakromázia már a natív 

szövetkorongok (A, B, C) hisztokémiai vizsgálata alapján is jól kivehető. A, 

C: 40x nagyítás, B: 200x nagyítás, mm- s lépték feltüntetve.  

A
B C
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15. ábra: A differenciáltatott szövetkorongok toluidinkék festése 

A műgyantába beágyazott és toluidinkékkel megfestett szövetkorongok 

esetében nyilvánvalóvá vált, hogy a lekerekedett chondrocytaszerű sejtek 

körül jelentős mennyiségű extracelluláris mátrix jött létre. (Eredeti 

nagyítás: 40x).   
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16. ábra. A chondrocyta irányú differenciáltatás eredményeként 

létrejött szövetkorongok elektronmikroszkópos szerkezete 

Az elektronmikroszkópos képeken is megfigyelhető, hogy a sejtek között 

nagy mennyiségű, különböző lefutású rostkötegekből álló extracelluláris 

mátrix halmozódott fel. (10 µ lépték feltüntetve) 

 

Ezen belül valós idejű PCR alkalmazása során az is megállapítható volt, hogy az 

általunk előállított mesterséges szövetkorongokban a porcszövetre jellemző II-es típusú 

kollagén génje is expresszálódik, az indukció mértékétől és idejétől függően. 

Végül megvizsgáltuk, hogy hogyan változik a fehérjeszintézis és a kén 

beépülésének mértéke a chondrocyta irányú differenciáltatás eredményeként a kontroll 

hMSC-hez képest (az anyagok és módszerek fejezetben leírtak szerint). 

A fehérjeszintézis mértékét a sejtkultúrák 3H-leucin felvétele, a porcmátrix 

szintetizálódásához szükséges kén beépülését 35S tartalmú szulfátion felvételük alapján 

határoztuk meg. A 17. ábrán lévő grafikonok mutatják, hogy már 7 napos inkubálás 

után szignifikánsan megnőtt a fehérjeszintézis, a kénbeépülés és a normalizált 

szulfátfelvétel (a 35S tartalmú szulfátion felvétel és a 3H-leucin felvétel hányadosa) 

azokban a sejtkultúrákban, amelyek a TGF-β3-t, inzulint és dexamethasont, illetve a 
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DBM-et is tartalmaztak eltérően a kontroll csoporttal. A legnagyobb mértékű növekedés 

a DBM + rekombináns növekedési faktorokat is tartalmazó kultúrákban volt 

megfigyelhető.  

A normalizált szulfátfelvétel megmutatja, hogy az összfehérje szintézishez 

képest milyen mértékű a kénbeépülés, tehát indirekt módon a porcszövetre jellemző 

kéntartalmú extracelluláris mátrix képződésének mértékére következtethetünk. 14 napos 

inkubálást követően ugyanez a tendencia volt megfigyelhető, csak a sejtek metabolikus 

aktivitása már észrevehetően csökkent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra. Proteoglikánok szintézise a tenyészetekben 

A grafikonok azt mutatják, hogy már 7 napos inkubálás után a TGF-β3-t, 

inzulint és dexamethasont, illetve a DBM-et is tartalmazó sejtkultúrákban - 

a kontrollhoz képest - szignifikánsan megnőtt a fehérjeszintézis, a 

kénbeépülés és a normalizált szulfátfelvétel. A legnagyobb mértékű 

növekedés a DBM-mel és növekedési faktorokkal egyaránt kezelt 

kultúrákban volt megfigyelhető. A fehérjeszintézis mértékét a sejtkultúrák 
3H-leucin felvétele, a porcmátrix szintetizálódásához szükséges kén 

beépülését 35S tartalmú szulfátion felvételük alapján határoztuk meg. 14 
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napos inkubálást követően ugyanez a tendencia volt megfigyelhető, csak a 

sejtek metabolikus aktivitása csökkent. 

 

4.2 AZ RA-S ÉS OA-S DONOROKBÓL NYERT MSC-K PORCIRÁNYÚ 

DIFFERENCIÁLÓDÁS TEKINTETÉBEN NEM MUTATNAK 

KÜLÖNBSÉGET A NORMÁL DONOROKBÓL SZÁRMAZÓ 

ŐSSEJTEKHEZ KÉPEST 

A következő lépésben rheumatoid arthritises (RA) és osteoarthrosisos (OA) 

betegekből származó MSC-k porcirányú differenciációs képességét hasonlítottuk össze 

normál donorokból származó sejtekével TGF-β3, inzulin és DBM, illetve ezen anyagok 

különböző kombinációinak jelenlétében. Ahogy a 18. ábra is mutatja, a normál 

donorhoz képest a rheumatoid arthritises betegekből illetve az arthrosisos páciensekből 

származó MSC-k nem különböztek a protein és PG szintézis mértékében a jelölt leucin 

és kénbeépülés alapján 7 napos (18. ábra A, B) illetve 14. napos (18. ábra C, D) 

kultúrákban. Vizsgálatunkban tehát a RA-s és OA-s donorokból nyert MSC-k 

porcirányú in vitro differenciálódás tekintetében nem mutatnak szignifikáns 

különbséget. Hasonló eredményre jutottunk a pelletek méretének és szárazsúlyának 

analítikai mérlegen történt vizsgálata alapján is 14 napos chondrogen médiumban való 

tenyészeteket nézve. 
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18.ábra : MSC-k porcképző potenciálja RA-s és OA-s betegek esetén 

  Normál donorhoz képest a rheumatoid arthritises betegekből illetve az 

arthrosisos páciensekből származó MSC-k nem különböztek a protein és PG 

szintézis mértékében a jelölt leucin és kénbeépülés alapján 7 napos (18.ábra 

A, B) illetve 14. napos (18. ábra C, D) kultúrákban. 

 

4.3 KÜLÖNBÖZŐ GYÓGYSZEREK HATÁSA A CHONDROGENESISRE 

4.3.1 Chondroitin-szulfát: 

Elsőként a klinikai gyakorlatban gyakran alkalmazott chondroprotektív szer, a 

chondroitin-szulfát chondrogenesisre gyakorolt hatását vizsgáltuk. A chondroitin-

szulfátot a 19. ábrán jelölt módon adagoltuk a chondrogen médiumhoz, amiben a 

hMSC-ket két hétig inkubáltuk. A sejtkultúrákhoz egy nappal a sejtek learatása előtt 0,5 

µCi/lyuk nátrium-[35S]-szulfátot és 0,5 µCi/lyuk 3H-leucint adtunk. A szövetmintákba 
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beépült izotóp mennyiségét folyadék scintillátorban mértük (cpm/lyuk). A 19. ábrán 

lévő grafikonok jól mutatják, hogy chondroitin-szulfát hatására a TGF-β3-t, inzulint és 

dexamethasont, vagy a DBM-et, illetve a növekedési faktorokat és DBM-et egyaránt 

tartalmazó chondrogen médiumban inkubált hMSC-kben - a kontrollhoz képest - 

szignifikánsan megnőtt a 3H-leucin felvétel, vagyis az összfehérjeszintézis, és 

ugyanilyen tendenciát követett a 35S tartalmú szulfátion felvétel, vagyis a kénbeépülés, 

de a normalizált szulfátfelvételben szignifikáns különbségek nem adódtak. A 

legnagyobb mértékű növekedés a csak rekombináns TGF-β3-t, inzulint és 

dexamethasont tartalmazó chondrogen médiumban inkubált mintáknál volt 

megfigyelhető. A chondrogenesisre az 500 mg/ml dózisú chondroitin-szulfát volt a 

legoptimálisabb hatással. Megállapítható tehát, hogy a chondroitin-szulfát a de novo 

proteinszintézis támogatásával a sejttömeg növekedésének kedvez, viszont az 

extracelluláris mátrix képződésére nincs külön hatással. 
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19. ábra. Chondroitin-szulfát hatása az in vitro chondrogenesisre 

A grafikonok chondroitin-szulfát hatását mutatják a sejtek 3H-leucin 

felvételére. A chondroitin-szulfát hatására a TGF-β3-t + inzulint + 

dexamethasont, vagy a DBM-et, illetve a növekedési faktorokat + DBM-et 

egyaránt tartalmazó médiumban inkubált hMSC-kben - a kontrollhoz képest 

- szignifikánsan megnőtt a 3H-leucin felvétel, vagyis az összfehérjeszintézis 

és ugyanilyen tendenciát követett a kénbeépülés. Ez alapján a normalizált 

szulfátfelvételben szignifikáns különbségek nem adódtak. A legnagyobb 

mértékű növekedés a csak rekombináns TGF-β3-t, inzulint és dexamethasont 

tartalmazó chondrogen médiumban inkubált mintáknál volt megfigyelhető. 

A chondrogenesisre az 500 mg/ml dózisú chondroitin-szulfát volt a 

legoptimálisabb hatással. Megállapítható tehát, hogy a chondroitin-szulfát 

a sejttömeg növekedésének kedvez, az extracelluláris mátrix képződésére 

nincs külön hatással, mivel a sejttömeg/ ECM arányt nem tolja el az ECM 

javára. 
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4.3.2 Glükózamin-szulfát:   

A chondroitin-szulfát mellett az OA-s betegek kezelésében gyakran használt 

másik szer a glükózamin. A chondroitin-szulfáthoz hasonlóan a glükózamin-szulfát sem 

mutatott szignifikáns hatást a normalizált szulfát felvételre, azaz érdemben nem 

befolyásolta az extracelluláris mátrix termelődését, ezen belül a PG szintézist. Ezzel 

ellenkezőleg a leucin felvétele dózisfüggő módon növekedést mutatott. (Mindhárom 

vizsgált csoportban (normál, RA-s, OA-s) hasonló eredményeket találtunk.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ábra: A chondroitin- szulfát és a glükózamin-szulfát hatása az 

MSC-k in vitro porcképzésére 

A chondroitin-szulfát és a glükózamin-szulfát nem mutatott szignifikáns 

hatást a normalizált szulfát felvételre, azaz érdemben nem befolyásolta a 
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PG szintézist. Ezzel ellenkezőleg a leucin felvétel dózisfüggő módon 

növekedést mutatott. (Mindhárom vizsgált csoportban (normál, RA-s, OA-s) 

hasonló eredményeket találtunk.) 

 

4.3.3 NSAID szerek (aceclofenac és nifluminsav) 

A NSAID-k igen gyakran használt szerek a reumatológiai gyakorlatban. Az 

irodalmi adatok ellentmondásosak abban a tekintetben (ld. 67. oldal), hogy milyen a 

hatásuk a porcra. Kísérleteinkben kétféle NSAID hatását vizsgáltuk az in vitro 

condrogenesisre. Az aceclofenac és a nifluminsav 10-4 M koncentráció mellett sem 

hatott szignifikánsan a porcképződésre. Ezek a gyulladásgátlók tehát feltehetően in vivo 

sem gátolják a porcképződést, illetve a sérült porc regenerációját. 

 

4.3.4 Chloroquine-foszfát: 

A gyenge bázikus tulajdonságot mutató chloroquine mind maláriában, mind 

gyulladásos reumatológiai betegségekben pl. RA-ban alkalmazott. Vizsgáltuk a parazita 

ölő tulajdonsággal is rendelkező szer hatását az in vitro chondrogenesisre. A 

chloroquine-foszfátot a 21. ábrán jelzett dózisokban adagoltuk a chondrogen 

médiumhoz, amiben a hMSC-ket inkubáltuk. A 21. ábrán lévő grafikonok jól mutatják, 

hogy a chloroquine-foszfát alacsony koncentrációkban (6,25 és 12,5 μM) nem volt 

hatással a 3H-leucin felvételre az in vitro kivitelezett chondrogen irányú differenciáltatás 

során. Hasonló eredményeket találtunk az általunk alkalmazott különböző összetételű 

differenciáltató médiumok esetén (TGF-β3+ inzulin + dexamethason, vagy a DBM, 

illetve a növekedési faktorok + DBM). Vagyis a chloroquine-foszfát alacsony 

koncentrációkban nem befolyásolja, viszont magas (25 és 50 μM) koncentrációkban a 

kontrollhoz képest már szignifikánsan gátolja az összfehérje szintézist. Ugyanilyen 

tendenciát követett a kénbeépülés, illetve a normalizált szulfátfelvétel. Tehát a 

chloroquine-foszfát dózisfüggő-módon gátolja mind a de novo proteinszintézist, mind a 

de novo PG szintézist. 
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21. ábra. Chloroquine-foszfát hatása az in vitro chondrogenesisre 

A grafikonok a chloroquine-foszfát hatását mutatják a sejtek 3H-leucin 

felvételére. A chloroquine-foszfát alacsony koncentrációkban (6,25 és 12,5 

μM) a TGF-β3-t, inzulint és dexamethasont, vagy a DBM-et, illetve a  

növekedési faktorokat és DBM-et egyaránt tartalmazó chondrogen 

médiumban inkubált hMSC-k esetében nem volt hatással a 3H-leucin 

felvételre, vagyis az összfehérje szintézisre, viszont magas  

koncentrációkban (25 és 50 μM) gátolta - a kontrollhoz képest - az 

összfehérje szintézist. Ugyanilyen tendenciát követett a kénbeépülés, ezért a 

normalizált szulfátfelvételben szignifikáns különbségek nem adódtak. 

 

4.4 SYNOVIALIS FOLYADÉK HATÁSA AZ IN VITRO 

PORCNÖVEKEDÉSRE 

Vizsgáltuk különböző sejtszámú synovialis folyadékok hatását a miniatűr 

szövetkorongok in vitro növekedésére. Mint a 22. ábrán látható, a magas sejtszámú 

(14,8 G/l), gyulladásos jellegű synovialis folyadék jelenlétében a szövetkorongok 

mérete már a tenyésztés első hetében nagyobb, mint a kontroll médiumban vagy az 

alacsony sejtszámú (0,4G/l) synovialis folyadék jelenlétében növekedő korongoké. A 
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tenyésztés második hetében az is nyilvánvalóvá válik, hogy a magas sejtszámú 

synovialis folyadékok jelenlétében nem kompakt, hanem meglehetősen szabálytalan 

szövetkorongok alakulnak ki a kultúrákban, ami hipertrófia jeleiként értékelhető.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ábra. Rheumatoid arthritises betegek synovialis folyadékának 

hatása az in vitro porcnövekedésre 

A képeken jól látható, hogy a gyulladás folyamatokra jellemző magas 

sejtszámú (14,8 G/l) synovialis folyadék jelenlétében a szövetkorongok 

mérete már a tenyésztés első hetében nagyobb, mint a kontroll – TGF-β3-at 

és inzulint tartalmazó - médiumban vagy az alacsony gyulladásos 

aktivitásra jellemzően alacsony sejtszámú (0,4 G/l) synovialis folyadék 

jelenlétében növekedő korongoké. A tenyésztés második hetében 

egyértelművé válik, hogy a magas sejtszámú synovialis folyadék jelenlétében 

nem kompakt, hanem meglehetősen szabálytalan szerkezetű porckorongok 

jönnek létre a kultúrákban (hipertrófia).  

(Eredeti nagyítás: 4x).    
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4.5 A GALEKTIN-1 HATÁSA A VÉRKÉPZŐ ŐS- ÉS ELŐDSEJTEK 

OSZTÓDÁSÁRA, DIFFERENCIÁLÓDÁSÁRA ÉS TÚLÉLÉSÉRE 

A galektin-1 növekedést gátló és serkentő hatását először methylcellulóz lágygél 

kultúrákban vizsgáltuk a granulocyta-macrophag (CFU-GM) és erythrocyta (BFU-E) 

irányba elkötelezett kolóniaképző elődsejtekre nézve. Megállapítottuk, hogy alacsony 

galektin-1 koncentrációnál (10ng/ml) a CFU-GM és BFU-E kolóniák száma 

szignifikánsan magasabb volt a galektin-1-et nem tartalmazó kontrollokhoz képest. 

Magasabb galektin-1 koncentráció (10 μg/ml) jelenlétében viszont a lágygélben 

képződő kolóniák hiányoztak, tehát az elkötelezett progenitorsejtek osztódása elmaradt, 

vagy a sejtek elpusztultak ilyen mennyiségű galektin-1 jelenlétében. 

 

A galektin-1-nek tehát dózisfüggő, bifázikus hatása van a kolóniát képező 

csontvelői elődsejtekre (3. táblázat). 

 

3. táblázat A különböző koncentrációban adott galektin-1 hatása 

egér és ember csontvelői sejtek kolónia képzésére lágygél kultúrában.  

Kolónia szám / 105 sejt 

Egér csontvelői sejtek Humán csontvelői sejtek 
galektin-1 

koncentráció 
(μg/ml) CF U-GM BFU-E CF U-GM BFU-E 

- 142.5 ± 3.5 61.5 ± 6.4 174.0 ± 9.5 83.8 ± 7.2 

10.0 0.0** 0.0** 0.0** 0.0** 

1.0 1 17.5 ± 10.6 72.0 ± 4.2 149.5 ± 10.5 68.8 ± 6.6 

0.1 160.0 ± 7.1* 82.5 ± 6.4* 199.9 ± 8.9* 95.9 ± 7.9* 

0.01 (10ng/ml) 230.0 ± 7.1* 85.5 ± 6.4* 239.8 ± 7.5* 111.5 ± 11.5* 

0.001 157.5 ± 10.6* 55.5 ± 5.4 201.0 ± 11.0* 91.2 ± 8.2 

*: szignifikánsan különbözik a kontrolltól. 
* *: nem voltak kolóniák, a sejtek elpusztultak. 
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A következő lépésben azt vizsgáltuk, hogyan hat a lektin a vérképző ős- és 

elődsejtek korstruktúrájára? Megállapítottuk, hogy a vérképző progenitor sejtek 

vizsgálatánál talált bifázisos hatáshoz hasonlóan a gal-1 alacsony, illetve magas 

koncentrációban eltérő módon hat a sejtekre. Ráadásul a galektin-1 alacsony 

koncentráció (10-100 ng/ml) mellett nem egyformán befolyásolta az eltérő érési 

stádiumban lévő vérképző sejtek osztódását. Szignifikáns különbség adódott a 

különböző korú vérképző sejtek galektin-1 érzékenysége között. A legérettebb (a 

lágygélben is kolóniát képző sejteknek megfelelő, 7-14 napos CAFC) sejtek a 

legérzékenyebbek, míg a legfiatalabb hematopoeticus sejtek (35-42 napos CAFC) a 

legellenállóbbak a galektin-1 indukálta növekedési gátlással szemben. 

Ugyanis a 7-napos CAFC frekvencia mind a humán, mind az egér csontvelői 

sejtek esetében növekedett, tehát a galektin-1 alacsony koncentrációban fokozza az 

elkötelezett elődsejtek kolóniaképzését (7-14 napos CAFC). A 21-napos CAFC 

frekvencia kis mértékben – de reprodukálható módon – csökkent, azaz a galektin-1 

alacsony koncentrációban csökkenti a 21-28 napos (az átmeneti hematopoeticus 

repopulációra képes sejteknek megfelelő) „macskakő-képző” sejtek gyakoriságát. A 

legfiatalabb, tehát az in vivo tartós hematopoeticus repopulációt biztosító őssejtekhez 

legközelebb álló (35-42 napos CAFC), éretlen vérképző sejtek gyakoriságát azonban a 

kis mennyiségű galektin-1 nem befolyásolja, mivel a 35. napon kolóniát képző sejtek 

száma jelentősen nem változott (23. ábra). (Ezen éretlen vérképző őssejtek gyakorisága 

igen alacsony a csontvelőben, ezért felmerülhet, hogy a galektin-1-nek azért nem volt 

jelentős hatása erre a sejtpopulációra, mert 35 nap után eleve kevés osztódásra képes 

sejt volt jelen a csontvelői mintákban. Ezen feltevésünk vizsgálatához megismételtük a 

kísérletet úgy, hogy a vérsejtfejlődési sorokra jellemző markereket nem hordozó (Lin-) 

sejtek gyakoriságát jelentősen felsokszoroztuk a tenyészetben (1:80000-ről 1:400-ra). 

Eredményeinkben azonban ekkor sem történt változás, nem tapasztaltunk fokozott 

sejtproliferációt a 35. napon. Magas lektin koncentráció (10 μg/ml) mellett is 

megismételtük a CAFC kultúrák vizsgálatát, de a kísérlet nem vezetett értékelhető 

eredményre, mivel a nagy mennyiségben jelen lévő gal-1 minden csontvelői sejtet, így a 

vérképző sejtek nagy részét is kipusztította. 

 



DOKTORI ÉRTEKEZÉS – DR. DUDICS VALÉRIA 

 60. oldal/93 oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra: A csontvelői sejtek CAFC gyakoriságának változása 

alacsony koncentrációban jelenlévő galektin-1 hatására  

CAFC gyakoriság megállapítása a 7. napon (A, D), 21. napon (B, E) és a 

35. napon (C, F) 20 ng/ml gal-1 jelenlétében: egér (A, B, C) és ember (D, E, 

F) csontvelői sejtek felhasználásával macskakő-képző kultúrákban.  

 
A gal-1 proliferációt gátló hatásának jobb megértéséhez apoptózis vizsgálatokat 

végeztünk áramlásos citométeren. Az egér csontvelői sejteket galektin-1 -gyel kezeltük, 

majd különböző időintervallumban vizsgáltuk az élő és halott sejtek arányát. Ahogy azt 

a propídiumjodid festés után láthatjuk, gal-1 kezelést követően megjelentek a diagrammon 



DOKTORI ÉRTEKEZÉS – DR. DUDICS VALÉRIA 

 61. oldal/93 oldal 

a jellegzetes sub-G0/G1 csúcsok. (24. A ábra) Ebből arra következtettünk, hogy a nem-

adherens sejtek nagy részének DNS-e fragmentálódott, vagyis a sejtek apoptotizálnak. 

Ezt az eredményt az annexin-V festés is megerősítette (24. B ábra). Vagyis a gal-1 

magas koncentrációban nem egyszerűen gátolja a csontvelői sejtek kolóniaképző 

képességét, hanem apoptózist indukál a sejtekben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ábra A galektin-1 indukálta apoptózis kimutatása csontvelői 

sejteken 

A, A non-adherens egér csontvelői sejteket 4 óráig inkubáltuk 10 µg/ml gal-

1 -gyel majd propídium jodiddal festettük. A hisztogram a DNS tartalmat 

mutatja. B, A csontvelői sejteket 10, 20, 30, 40, 60 percig kezeltük gal-1-

gyel majd annexin-V festést alkalmaztunk. 

 

4.6 A GALEKTIN-1 HATÁSA A VÉRKÉPZŐ ŐS- ÉS ELŐDSEJTEK 

MOBILIZÁCIÓJÁRA 

Következő kérdésünk az volt, hogy a lektin nem gátolja-e a vérképző sejtek 

mobilizációját, ami – legalábbis részben – megmagyarázná az anyag gyulladásgátló 

hatását is? E célból megfigyeltük a galektin-1 in vivo hatását CY-al és G-CSF-el 
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mobilizált csontvelői sejtekre. BDF1 egereket kezeltünk – az anyagok és módszerek 

fejezetben leírtak szerint – CY-al, G-CSF-el és/vagy különböző mennyiségű 

rekombináns galektin-1-el. Mint a 25. ábrán lévő grafikonok mutatják, a galektin-1 

gátolja a vérképző ős- és elődsejtek migrációját a csontvelőből a vérbe. A teljes 

fehérvérsejtszámot és a CFU-GM gyakoriságot is meghatároztuk kísérleti állatainkban. 

A cyclophosphamid/G-CSF kezelés a CFU-GM gyakoriság tekintetében a vérmintákban 

kb.40x-es (25.ábra A), míg a csontvelőben kb.2x-es növekedést eredményezett (25. ábra 

B), ami a teljes fehérvérsejtszámot háromszorosára emelte meg (25. C ábra). Ezzel 

szemben a magvas sejtek száma csökkent cyclophosphamid/G-CSF kezelést követően 

és a galektin-1 jelentősen ezen nem is változtatott (25. D ábra).  

Azt is megállapítottuk, hogy a galektin-1 dózisfüggően gátolta a mobilizációt: 

minél nagyobb koncentrációban adagoltunk gal-1-et, annál nagyobb mértékben 

csökkent a kolóniák száma a vérben 26. ábra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ábra. A Gal-1 hatása a vérképző ős- és elődsejtek mobilizációjára 

 A CY-dal és G-CSF-el kezelt egerek vérében a fehérvérsejtek száma 

szignifikánsan növekedett a kontrollhoz képest. A mobilizáló kezelés 

hatására a granulocyta-macrophag irányba elkötelezett elődsejtek kolónia 
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képzésének mértéke a vérben és a csontvelőben egyaránt szignifikánsan 

növekedett. Ha az egerek CY + G-CSF kezelését kiegészítettük Gal-1 

oltásával, akkor a Gal-1-el kezelt állatok vérében csökkent, a csontvelejében 

viszont növekedett a cellularitás. Tehát a gal-1 gátolta a vérképző ős- és 

elődsejtek mobilizációját a csontvelőből a vérbe a csak mobilizáló kezelést 

(CY + G-CSF) kapott állatokhoz képest - (A szórás minden esetben < 15 %-

os volt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ábra. A gal-1 dózisfüggően gátolta az ős- és elődsejtek 

mobilizációját 

 A gal-1 dózisfüggően gátolta a CY-G-CSF-indukálta mobilizációt. Minél 

nagyobb koncentrációban adagoltuk a gal-1-et, annál nagyobb mértékben 

csökkent a kolóniák száma a vérben.  
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4.7 A REKOMBINÁNS GALEKTIN-1 HATÁSA A PORCKÉPZÉSRE 

NORMÁL, RA-S ÉS OA-S BETEGEKBŐL SZÁRMAZÓ MSC-KNÉL 

Három csoportban vizsgáltuk a galektin-1, a kis molsúlyú β-galaktosidkötő 

lektin hatását az in vitro chondrogenesisre: normál, RA-s és OA-s betegekből származó 

MSC-ken. Eredményeink alapján a humán rekombináns galektin-1 alacsony (0,4-2,0 

ug/ml) koncentrációban a proteinszintézist segíti (27. ábra), de magasabb 

koncentrációban nem befolyásolja. A de novo proteinszintézist támogató alacsony 

koncentrációban a lektin nem befolyásolja a PG szintézisét, viszont magasabb 

koncentrációkban (2,0-10 ug/ml) már erőteljes gátlást fejt ki a PG szintézisére. Ezek 

alapján elmondható, hogy a kis koncentrációjú galektin-1- segíti, míg a nagy 

koncentrációjú lektin kedvezőtlenül befolyásolja az MSC-k porcirányú 

differenciálódását.  

A galektin- 1 fent leírt hatását találtuk mind a három megvizsgált csoportban 

(normál, RA-s és OA-s betegekből származó MSC-n).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ábra: A gal-1 hatása az in vitro chondrogenesisre: normál, RA-s 

és OA-s betegekből származó MSC-ken 

Alacsony (0,4-2,0 ug/ml) koncentrációban a proteinszintézist segíti, de 

magasabb koncentrációban már nem befolyásolja. A de novo 
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proteinszintézist támogató, alacsony koncentrációban nem befolyásolja a 

PG szintézisét, viszont magasabb koncentrációkban (2,0-10 ug/ml) már 

erőteljesen gátolja a jelzett kén beépülését. Ezek alapján elmondható, hogy 

a kis koncentrációjú galektin-1 segíti, míg a nagy koncentrációjú lektin 

kedvezőtlenül befolyásolja az MSC-k porcirányú differenciálódását.  
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5 MEGBESZÉLÉS 
5.1 A CHONDROCYTA IRÁNYÚ DIFFERENCIÁLTATÁS 

A.,  

Az in vitro chondrogenesis tanulmányozásához egy új tenyésztési eljárást, az ún. 

micromass culture system-et alkalmaztuk, amely hasonló de nem azonos a 2005-ben 

leirt Penick féle módszerhez (64). Az általunk bevezetett új technikai eljárás a humán 

MSC-ket 96 lyukú tenyésztőtálcán mikrokultúra formájában vizsgálja és ezáltal 

rendkívül kis mennyiségű csontvelői mintáknál is alkalmas a chondrogenesis során 

lezajló celluláris és molekuláris mechanizmusok tanulmányozására. 

Ez a technika az irodalomban ismert „pellet”kultúra adaptációjának tekinthető, 

amit eredetileg arra dolgoztak ki, hogy megakadályozzák a chondrocyták in vitro 

tenyésztése során fellépő fenotípusos elfajulásokat. Az eljárásunk kiemelkedő előnye a 

korábban használt 15 ml-es csövekben végzett MSC- tenyésztési technikákhoz képest, 

hogy alkalmazásával jelentős számban tudunk miniatűr mennyiségben mesterséges 3 D 

porcszövetet előállítani, amely többirányú párhuzamosan végezhető in vitro 

felhasználásra teremti meg a lehetőséget. Emellett másik előnye, hogy igen jelentős 

különbséget mutat költséghatékonyság kérdésében is, figyelembe véve a chondrogen 

differenciáltatáshoz szükséges növekedési faktorok tetemes árát.  

 

B.,  

Irodalmi adatok alapján az ex vivo tenyésztett őssejtek megfelelő szignálok 

jelenlétében könnyen differenciálódnak a kívánt sejttípus irányába. Pl. a normális MSC-

k képesek chondrocyta irányába fejlődni TGF β3, inzulin vagy inzulinszerű növekedési 

faktor, és/vagy DBM jelenlétében (1, 66, 67, 68).  

Saját vizsgálataink megerősítették, hogy a chondrogenesis TGF-β3, inzulin és 

dexamethason, vagy DBM, illetve a növekedési faktorok és DBM egyidejű jelenlétében 

is megindul. Eredményeink alapján megállapítható, hogy utóbbi kombinált kezelés -

esetében a differenciálódás sokkal markánsabb, mint a csak növekedési faktorokkal és 

dexamethasonnal, vagy csak DBM-mel kezelt kultúrákban. A TGF-β3, inzulin 

dexamethason és DBM egyidejű jelenlétében képződött szövetkorongok kevés 

lekerekedett sejtből és nagy mennyiségű extracelluláris mátrixból állnak, a 3H-leucin és 
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normalizált szulfátfelvételük is magasabb, mint a csak növekedési faktorokkal vagy 

csak DBM-mel kezelt mintáké. 

Mindezek alapján a DBM biológiailag aktív formában tartalmazza mindazokat a 

morfogéneket és növekedési faktorokat, amelyek az MSC-k chondrocyta irányú 

differenciálódásához szükségesek. Feltehetően az MSC/DBM kompozit olyan önálló 

egységet alkot, amely - különösen TGF-β3-al és inzulinnal kiegészítve képes a 

legkülönbözőbb porckárosodásokat regenerálni (1, 66, 67), vagyis közvetlenül a klinikai 

gyakorlatban is felhasználható. 

Nemrég Gurevitch és munkatársai DBM/MSC keverékből álló kompozitot 

injekció formájában juttatott be patkány térdízület sérült osteochondralis régiójába. Azt 

találták, hogy a DBM/MSC kompozitum alkalmazásával el lehetett érni a sérülés teljes 

vastagságában normális subchondralis csont kiépülését, illetve valódi ízületi porcfelszín 

alakult ki a szabaddá vált ízületi felszín területén (1). Tehát az implantátum anatómiai 

helyén fennálló fiziológiás környezet irányítani tudta az újraépítés folyamatát. Murphy 

és munkatársai (41) azt találták, hogy in vitro differenciáltatott MSC in vivo injektálását 

követően DBM illetve egyéb szolid biomátrix hozzáadása nélkül is csökkent vagy 

elmaradt az arthrosis progressziója kecskemodellben. Ez fontos megállapításnak 

tekinthető a sérült ízületek MSC sejtalapú in vivo reparációs eljárásainak rutinszerű 

bevezetésekor. 

 

C.,  

A porcirányú differenciáltatáshoz a hMSC-ket 96-lyukú, U-aljú tenyésztőtálcán 

szélesztettük, centrifugáltuk (micromass pellet), majd 14 napig rekombináns TGF-β3-at, 

inzulint és dexamethasont vagy DBM-et, illetve növekedési faktorokat és DBM-et 

egyaránt tartalmazó chondrogen médiumban inkubáltuk. Az egyes lyukak fenekén 

kialakult miniatűr szövetkorongok összetételét fény és elektronmikroszkópos 

módszerekkel, valamit izotópos jelölés segítségével tanulmányoztuk, hogy megfelelnek 

–e porcszövetnek. A chondrogenesis során szintetizálódott szulfatált glükózamino-

glikánokat dimetil-metilénkék illetve toluidinkék festéssel tettük láthatóvá és 

megtaláltuk a porcszövetre jellemző metakromázia jeleit is. Az II-es típusú kollagén 

génjének expresszióját RT-PCR vizsgálattal igazoltuk a mintákban. Az összfehérje 

szintézist a sejtek 3H-leucin felvétele, a kén beépülését 35S tartalmú szulfátion felvételük 
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alapján - folyadék scintillátorban - mértük. Elemzéseink alapján tehát a mesterséges 3 D 

szövetkorongok valóban porcszövetből állnak, de a hyalinporcra jellemző 

finomszerkezetet nem mutatják (24). 

A porc regenerációja MSC-ből kiindulva jóval előnyösebb, mint érett sejtek 

felhasználásával, mivel in vitro körülmények között az MSC-k jóval nagyobb 

proliferációs képességgel rendelkeznek, mint az érett sejtek. Kísérleteink is azt 

igazolták, hogy a porc regenerációja MSC-ből kiindulva jóval előnyösebbnek 

tekinthető, mint az érett sejtek felhasználásával. (66, 67, 68).  

 

5.2 RA-S ÉS OA-S BETEGEKBŐL SZÁRMAZÓ MSC-K CHONDROGEN IRÁNYÚ 

DIFFERENCIÁCIÓS KÉPESSÉGE 

A hosszú távú tissue repair céljára alkalmas MSC forrás kiválasztása nem 

könnyű. Jóllehet egyes kutatások szerint az allogén MSC sem lökődik ki (13, 69), mégis 

a sejt-és szövettani regeneráció céljaira az autológ MSC használata lenne optimális pl. 

az átvihető infekciók elkerülése érdekében is. Az RA-s és OA-s betegekből származó 

MSC-k chondrogen irányú potenciájának tekintetében ellenkező adatokat találunk az 

irodalomban.  (42, 70, 71). Kérdésként merül fel ezért, hogy a különböző patológiájú 

(autoimmun eredetű gyulladásos illetve degeneratív jellegű) mozgásszervi betegekből 

származó őssejtek is alkalmasak –e a tissue repair céljaira? Ehhez vizsgálatainkban RA-

s és OA-s betegekből származó MSC-k in vitro chondrogenesisét hasonlítottuk össze 

mozgásszervi szempontból egészséges donorokkal.  

Saját vizsgálataink alapján az RA-s és OA-s betegekből származó MSC-k in 

vitro porcirányú differenciálódás tekintetében nem különböztek szignifikánsan az 

egészséges donorok őssejtjeihez képest a totál protein és PG szintézis alapján (2. ábra).  

 Ezért elmondhatjuk, hogy vizsgálataink alapján az RA-s és OA-s betegekből 

származó MSC-k is eredményesen használhatók a jövőben porcpótlásos eljárásokhoz. 

Legalább ilyen fontos, hogy a protézis műtétek során ezen betegekből nyerhető  

csontvelő minták is alkalmasak lehetnek egy – sérült vagy beteg kötő- és támasztó 

szövetek pótlására szolgáló - emberi MSC bank létrehozására. 
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5.3 IN VITRO FELHASZNÁLÁS 

 Ezek a mesterségesen előállított háromdimenziós struktúrák új lehetőséget 

teremtenek a sejtfunkciók vizsgálatára mind normális, mind patofiziológiás 

körülmények mellett. Ezáltal közbülső lépést képeznek a kétdimenziós (monolayer) 

kultúrák és az állatkísérletek között, kiváltva ezzel az eddig pótolhatatlan állatkísérletek 

egy részét. Az in vitro porctenyészeteket egyelőre a sejtdifferenciációs folyamatok és a 

különböző biomolekulák hatásmechanizmusának vizsgálatára alkalmazzák. (6) 

Segítségükkel jobban követhetővé válik az extracelluláris mátrix degradáció, egyes 

specifikus fehérjék szintézise, az apoptózis folyamata, vagy különböző gyógyszerek 

sorsának és hatásának alakulása a porcszövetben. 

 

5.4 KONKRÉT GYÓGYSZEREK HATÁSA  

A saját fejlesztésű mikrokultúra rendszerünket használtuk különböző in vitro 

kísérleteinkben. Gyulladáscsökkentő és chondroprotektív szereknél néztük meg az MSC 

aggregátumok leucin- és szulfátfelvevő képességét TGF-β 3, inzulin és DBM 

jelenlétében. Azt találtuk, hogy a RA-es és arthrosisos betegekből származó MSC 

tenyészeteken végzett gyógyszerhatástani vizsgálatok nem mutatattak szignifikáns 

különbséget a normál donor eredetű eredményekhez képest. Ezen in vitro 

gyógyszervizsgálati eredményeink is megerősítik azt a fenti megállapításunkat, hogy a 

RA, OA és normál csoportból származó MSC-k szignifikánsan nem különböznek 

egymástól porcirányú differenciálódás tekintetében.  

Mint, a 16. és 17. ábrán is látható, a chondroitin-szulfát és a glükózamin-szulfát 

– a kontrollhoz képest - szignifikánsan megnövelte, a chloroquine-foszfát – magas 

koncentrációkban – szignifikánsan csökkentette a sejtek 3H-leucin felvételét. 

Ugyanilyen tendenciát követett a kénbeépülés, ezért a normalizált szulfátfelvételben 

szignifikáns különbségek nem adódtak. Megállapítható tehát, hogy –  irodalmi 

közleményeknek megfelelően (72, 73, 74, 75) – a chondroitin-szulfát és glükózamin-

szulfát segíti, a chloroquine-foszfát pedig gátolja az in vitro chondrogenesist. Ennek 

hátterében saját vizsgálatainkban azt találtuk, hogy az MSC-ből kiinduló porcirányú 

differenciáció segítése elsősorban a proteinképződésen keresztül valósul meg, a PG 

szintézisre nincsen érdemi befolyással. Tehát vizsgálataink alapján -más irodalmi 

adatokkal ellenkezőleg azt mondhatjuk, hogy a chondroprotektív szerek hatása az in 
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vitro chondrogenesis során a sejttömeg növekedésére korlátozódott, az ECM képződését 

érdemben nem befolyásolták (76, 77).  

A chloroquine-foszfátot – annak ellenére, hogy magas dózisban a porcszövetre 

károsító hatása van – gyulladásos jellegű reumás és más autoimmun betegségek 

kezelésében használják a klinikai gyakorlatban (78, 79).   

 

Szintén ellentmondásosak a NSAID szerek porcszövetre kifejtett hatását elemző 

közlemények. Egyes irodalmi adatok szerint az ízületi gyulladásokban illetve 

arthrosisban gyakran alkalmazott NSAID szerek toxikusnak tekinthetők a porcszövetre 

(80-86) Ezen cikkek szerint a NSAID szerek gátolják a chondrocyták PG szintézisét, 

ezáltal felgyorsítva az arthrosisos alapbetegséget. McKenzie 1976-os közleménye 

szerint a GAG szintézis gátlásán keresztül a NSAID szerek rontják a porcszövet 

metabolizmusát. Ezzel ellenkezőleg, más irodalmi adatokhoz hasonlóan (87, 88) saját in 

vitro chondrogenesis vizsgálatainkban az általunk alkalmazott NSAID szerek 

(aceclofenac, nifluminsav) nem mutattak hatást sem a proteinszintézisre, sem a PG 

szintézisre.  

 

Synovialis folyadékkal történő inkubálás alapján in vitro chondrogenesis 

vizsgálatainkban nyilvánvalóvá vált, hogy a magas sejtszámú synovialis folyadékok 

jelenlétében nem kompakt, hanem meglehetősen szabálytalan szövetkorongok alakulnak 

ki a kultúrákban, ami hipertrófia jeleiként értékelhető. Tehát a synovialis folyadékban 

lévő gyulladásos mediátorok és proteázok nemcsak direkt módon destruálják a porcot, 

hanem indirekt módon is negatívan befolyásolják a porc szerkezetét. Ezen 

eredményeink megfelelnek az irodalomban található adatoknak, miszerint a synovialis 

folyadékban jelentősen emelkedik a PG fragmentumok mennyisége a jelenlévő 

gyulladásos mediátorok hatására (89).  

 

5.5 GALEKTIN- 1 GYULLADÁSCSÖKKENTŐ SZEREPE IN VITRO ÉS IN VIVO 

VIZSGÁLATOKBAN 

Nagy kihívást jelent az autoimmun gyulladás talaján létrejött porcsérülések 

hosszútávon is eredményes megoldása. Ezekben az esetekben nem elég korrigálni a 

kialakult porckárosodást és az ahhoz vezető statikai problémát pl. instabilitást, hanem 
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számolni kell az alapbetegség további fennállása révén a porcpusztulás kiújulásával. 

Olyan kombinált megoldásban érdemes ezért gondolkodni, amelyben egyidejűleg 

valósul meg a porcregeneráció serkentése és az autoimmun gyulladás gátlása.  

Ennek kidolgozásában hozhat áttörő eredményt a rekombináns galektin-1 

alkalmazása, melyről az utóbbi időben számos közlemény igazolta mind gyulladásgátló 

szerepét (48, 53, 90) mind a chondrocyták tenyésztését segítő hatását.  Utóbbira 

vonatkozó adatokat nemrég Marcon és mts közöltek (91), miszerint a galektin-1 

stimulálja a chondrocyták növekedését laktóz- modifikált chitosan scaffoldon és gátolja 

a chondroitin-szulfát felvételét az extracelluláris mátrixba a vérerek simaizomsejtjeinek 

befolyásolásán keresztül (92). A megállapítások a gyakorlatban is igazolódtak: a 

rekombináns galektin-1 és genetikai módosulatai képesek gátolni a RA modelljének 

tartott kollagén indukálta arthritis kialakulását DBA/1 egéren. (48, 57, 93). 

Ezen kétféle tulajdonság ötvöződése – immunszuppresszáns és chondrocyta 

növekedést serkentő hatás- különösen ígéretessé teszi a galektin-1 alkalmazását 

autoimmun gyulladás okozta porckárosodások sejtalapú terápiájához. A rekombináns 

galektin-1 számos pozitív tulajdonsága közül kiemelendő, hogy a szervezetben 

megtalálható, tehát nem testidegen fehérje, valamint hogy az MSC önmagában is 

nagymennyiségben expresszálja (94, 95).  

 

Kísérleteink második részében mindezen irodalmi háttér alapján a galektin-1 

immunszuppresszív hatásának sejtszintű biológiai hátterét és az in vitro 

porcirányú fejlődésre kifejtett szerepének alaposabb megismerését tűztük ki célul.  

Eddigiek során még nem vizsgálták, hogy a galektin -1 hogyan befolyásolja az 

MSC-k porcirányú fejlődését. Saját vizsgálatainkban azt találtuk, hogy a galektin-1 

alacsony és közepes mennyiségben fokozza a porcirányú differenciációt (5. ábra). Ez 

szintén fontos új eredménynek tartható, hiszen a lektin ebben a kis mennyiségben is már 

immunszuppresszív és gyulladáscsökkentő aktivitással rendelkezik (48, 53, 90). Fontos 

figyelembe venni, hogy a rekombináns galektin-1 terápiás koncentrációja szűk 

tartományban mozog, ezért szoros monitorizálást igényel: a galektin-1 magas 

koncentrációban gátolja a chondrogenesist in vitro (5. ábra). Másrészt figyelembe kell 

venni, hogy az MSC-k maguk is expresszálnak galektin-1-et (45, 94).  
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5.6 A GALEKTIN-1 RÉSZLETES HATÁSVIZSGÁLATA 

Szakirodalom alapján bizonyított, hogy a gal-1-nek szerepe van a gyulladásos 

folyamatok szabályozásában. Azonban a galektin- 1 csontvelői mikrokörnyezetben 

betöltött funkciójáról és a gyulladásgátló szerepének részletesebb hátteréről ez idáig csak 

elméletek születtek. 

 Valószínűsítették, hogy a galektin-1 autokrin és parakrin módon fejti ki 

növekedést kontrolláló hatását. Vizsgálatainkban a gal- 1 vérképzésre kifejtett hatását 

elemeztük részletesen. Munkánkban sikerült bizonyítani a gal-1 szerepét a humán és 

egér vérképző sejtek proliferációjára és túlélésére. Eredményeink azt mutatják, 

hogy a gal-1 koncentrációtól függően bifázikusan hat a csontvelői progenitor 

sejtekre (23. ábra). 

A galektin-1 részletes hatásvizsgálata szerint a magas koncentrációjú gal-1 

citotoxikus a csontvelői sejtekre, ugyanis a magas koncentrációjú gal-1 gátolta az 

elkötelezett elődsejtek és az éretlenebb ős-/ korai progenitor sejtek növekedését. 

Kiemelendő, hogy a különböző korú vérképző sejtek gal-1 érzékenysége között 

szignifikáns különbség van: a legérettebb sejtek a legérzékenyebbek, míg a legfiatalabb 

őssejtek a legellenállóbbak a gal-1-indukált apoptózissal szemben. A növekedésgátlás 

szinkron módon változott a vérképző sejtek apoptotikus sejthalálával, ami azt mutatja, 

hogy a gal-1 klasszikus proapoptotikus faktora lehet a vérképző sejteknek. A galektin-1 

apoptotikus hatása a sejtek érettségi/differenciáltsági fokától függ, mivel a leginkább 

érett 7 napos CAFC sejtek mutatják a legnagyobb érzékenységet és a legfiatalabb (35 

napos CAFC) sejtek mutatják a legkisebb érzékenységet ezen lektin növekedésgátló 

hatását tekintve. Irodalmi adatok alapján jól ismert, hogy a gal-1 sejthalált indukál az 

aktivált és effektor T sejteken, de nem citotoxikus a naiv és memória T sejtekre nézve 

(36, 95). Ezek alapján a munkánk eredményei az előző munkákkal korrelálnak, más 

szövetekből izolált sejtekre nézve. 

  

Vizsgálataink során az is igazolást nyert, hogy alacsony mennyiségű gal-1 

fokozza az elkötelezett elődsejtek kolóniaképzését, a legfiatalabb vérképző sejtek 

gyakoriságát azonban nem befolyásolja. 
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Az az eredményünk, hogy a gal-1 kis koncentrációban az elkötelezett vérképző 

sejtek osztódását stimulálja, megerősíti a Baum és csoportja által publikált kísérleteket 

(61). Munkájuk során sikerült a csontvelői cellularitást fokozni gal-1 kezelés hatására, 

ami állatmodellben csökkentette a kialakult GVHD súlyosságát.  

A gal-1 bifázikus, növekedést gátló és serkentő hatása a csontvelői sejtekre nem 

egyedi. A galektin- 1-nek ez a sejt-sejt, sejt-extracelluláris mátrixra kifejtett bifázisos 

hatása korábbi közleményekkel korrelál (57). 

  

Számos munkában láthatjuk, hogy a gal-1 a sejtek növekedésére gyakorolt 

látszólag ellentmondó pozitív és negatív hatása nagymértékben attól függ, hogy a sejtek 

milyen típusúak, milyen érési stádiumban vannak. Először Wells és Mallucci (96) írta 

le, hogy a gal-1 negatív növekedési faktor, és nem-szénhidrát függő módon gátolja az 

egér embrionális fibroblastok növekedését. Eredményeink tehát egybecsengnek a más 

sejttípusokon végezett kutatásokkal. Adams és munkacsoportja (97) ismerte fel a gal-1 

bifázikus hatását. 

  

A gal-1 indukálta apoptózis más módon történik, mint a kortikoszteroidok által 

kifejtett vagy a Fas mediált sejthalál (98-101). Ez arra utal, hogy a gyulladásos 

folyamatokban vagy az autoimmun betegségekben a gal-1 más immunszuppresszív 

ágensekkel kombinálható módon, szinergizálva tudja kifejteni terápiás hatását.  

 

A galektin-1 egy olyan bioaktív fehérjének bizonyult, ami képes lehet a 

csontvelői ős- és progenitor sejt kompartment méretét az aktuális igényhez alakítani: a 

galektin-1 gradiens alakíthatja ki az őssejt niche-ben a képződő progenitor sejtek számát 

azáltal, hogy alacsony koncentrációnál indukálja osztódásukat, de magas 

koncentrációnál apoptózist vált ki (28. ábra).  
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28. ábra. A vérképző őssejtek korstruktúrájának változása galektin-1 

jelenlétében 

A galektin-1 képes lehet a csontvelői ős- és progenitor sejt kompartment 

méretét az aktuális igényhez alakítani: a galektin-1 gradiens alakíthatja ki 

az őssejt niche-ben a képződő progenitor sejtek számát azáltal, hogy 

alacsony koncentrációnál indukálja osztódásukat, de magas 

koncentrációnál apoptózist vált ki 

 

Az irodalomban új eredménynek tekinthető, hogy igazoltuk, a gal-1 többféle 

mechanizmus – apoptózis kiváltása, proliferáció fokozás, differenciálódás elindítása – 

segítségével képes befolyásolni a vérképző sejtek aktuális korstruktúráját, a különböző 

érettségű sejtekből álló kompartmentek relatív méretét.  
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5.7 GALEKTIN- 1 MOBILIZÁCIÓRA KIFEJTETT HATÁSA 

Előzőként bemutatott munkánkban rekombináns galektin-1-t használtunk fel 

hematopoetikus in vitro sejttenyészethez, ahol azt találtuk, hogy koncentrációtól 

függően bifázikus módon hat a csontvelői sejtekre: a CFU-GM kolóniák száma 

szignifikánsan magasabb volt alacsony galektin-1 koncentráció mellett, ezzel szemben 

magasabb koncentrációnál az elkötelezett progenitorsejtek osztódása elmaradt.  

 Nyilvánvalóan ez az előző vizsgálat nem adhat elegendő információt arra nézve, 

hogy az endogén gal-1milyen szerepet tölt be a vérképzés szabályozásában in vivo. 

Ennek megismeréséhez állatkísérletet végeztünk. 

A vérképző progenitor sejtek nagyfokban mobilizálódnak súlyos gyulladásos 

állapotokban, ezért felmerült a kérdés, hogy vajon a galektin-1 gyulladásgátló hatása in 

vivo a csontvelői sejtek mobilizációjának befolyásolásán keresztül valósul –e meg? 

Cyclophosphamid és G-CSF segítségével indukáltuk a csontvelői sejtek 

mobilizációját egér modellen. Azt találtuk, hogy CY/ G -CSF indukció ellenére a 

galektin-1 képes hatékonyan gátolni a vérképző progenitor sejtek (pl. CFU-GM), 

granulocyták és macrophagok csontvelőből történő kiáramlását a véráramba. Ennek 

megfelelően a gal-1-el kezelt állatok vérében csökkent, a csontvelejében viszont 

növekedett a cellularitás mobilizáló kezelést követően. Kiemelendő, hogy a gal-1 

fehérje bejuttatásával dózisfüggően tudtuk gátolni a vérképző ős- és elődsejtek 

mobilizációját a csontvelőből a perifériára. Megállapítható, hogy galektinhatásra dózis- 

és időfüggő módon csökken a mobilizálást követő perifériás neutrophylia és 

monocytosis.  

 

Mindezek azt bizonyítják, hogy a gal-1-nek van szerepe a korai hematopoesis 

mellett a gyulladásos folyamatok szabályozásában is. A mobilizálás gátlásának 

mechanizmusa még nem ismert, de valószínűsíthető, hogy a Gal-1 az MMP9 vagy az 

endothelen való átlépés gátlásán keresztül akadályozza meg a vérképző őssejtek 

mobilizációját a keringésbe. Ez a tulajdonsága összefüggésbe hozható a fehérje 

gyulladásgátló funkciójával is. 
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Arra a kérdésre, hogy mi lehet a nagy mennyiségű endogén galektin szerepe az 

őssejtek közvetlen környezetében, azt feltételezhetjük, hogy esetleg az őssejtek 

túlszaporodását gátolják.  

Feltételezésünk alapja, hogy egyrészt a csontvelői stroma sejtekben a gal-1 

meglehetősen magas expressziójú, (16, 17) másrészt a korai hematopoetikus sejtek 

csontvelőből véráramba történő alacsony kiáramlása és ezeknek a sejteknek a 

csontvelőbe történő gyors homingja között dinamikus egyensúly van.  Ezért arra lehet 

következtetni, hogy steady-state körülmények között ez szorosan szabályozott folyamat, 

részben a galektin-1 által. Jóllehet további kísérletek szükségesek ennek a 

feltevésünknek az igazolására.  
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6 KÖVETKEZTETÉS 
A) 

1.,  Az általunk kifejlesztett mikromódszer rendkívül kis mennyiségű 

csontvelői minták esetén is alkalmas a chondrogenesis tanulmányozására. 

Alkalmazásával jelentős számban tudunk miniatűr mennyiségben mesterséges 3 D 

porcszövetet előállítani, amely többirányú és párhuzamosan végezhető felhasználásra 

teremti meg a lehetőséget.  

 

2., A chondrogen irányú differenciáltatás alternatív lehetőségeit vizsgálva 

azt találtuk, hogy a DBM önmagában is alkalmas az MSC-k porcirányú fejlődésének 

elindítására. Feltételezzük, hogy az MSC/DBM kompozit olyan önálló egységet alkot, 

amely - különösen TGF-β3-al és inzulinnal előkezelve - a szervezetbe juttatva képes a 

legkülönbözőbb porckárosodások kockázat és mellékhatások nélküli ‘kijavítására’ 

vagyis közvetlenül a klinikai gyakorlatban is felhasználhatóvá válhat.  

 

B) 

Vizsgálatunkban a RA-s és OA-s donorokból nyert MSC-k porcirányú in vitro 

differenciálódás tekintetében nem mutatnak különbséget. Ezért potenciálisan az RA-s és 

OA-s betegekből származó MSC-k is alkalmasak arra, hogy a jövőben porckárosodást 

kezelő sejtterápiás eljárások kiindulópontját képezzék. Fontos megállapítás, hogy a 

protézisműtétek során nyerhető csontvelőminták ezen betegeknél is alkalmasak lehetnek 

egy emberi MSC bank létrehozására. 

 

C) 

Igazolódott, hogy az in vivo felhasználás mellett a mesterségesen fejlesztett 

szövetek in vitro kísérletekre is alkalmasak. Ezáltal közbülső lépést képeznek a 

kétdimenziós (monolayer) kultúrák és az állatkísérletek között. Segítségükkel jobban 

követhetővé válik pl. különböző gyógyszerek sorsának és hatásának alakulása a 

porcszövetben. In vitro hatástani vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a 

chondroitin-szulfát és a glükózamin-szulfát érdemben a sejttömeg növekedésének 

kedvez, az extracelluláris mátrix képződésre nincs hatással.     
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D) 

          Állatkísérletes eredményünk szerint a humán galektin-1 új antiinflammatorikus 

funkcióját ismertük fel. A lektin gátolja a vérképző progenitor sejtek, a granulocyták és 

monocyták perifériára való kiáramlását és ezáltal az akut és krónikus gyulladás 

kialakulását.  

Új eredménynek tekinthető, hogy igazoltuk, a gal-1 többféle mechanizmus – 

apoptózis kiváltása, proliferáció fokozás, differenciálódás elindítása – segítségével képes 

befolyásolni a vérképző sejtek aktuális korstruktúráját, a különböző érettségű sejtekből álló 

kompartmentek relatív méretét.  

A rekombináns galektin-1 számos pozitív tulajdonsága közül kiemelendő, hogy 

nemcsak gyulladásgátló hatású, hanem önmagában is serkenti a porcképzést bizonyos 

koncentrációkban. Ezáltal a rekombináns galektin- 1 potenciálisan alkalmas arra, hogy 

gyulladásgátló szerként alkalmazzák a gyulladásos mozgásszervi betegségek sejtalapú 

terápiájában. Eredményeink nagyban hozzájárulnak annak megértéséhez, hogy miért 

olyan hatékony immunszuppresszív és gyulladásgátló anyag a gal-1 in vivo.  
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7 ÖSSZEFOGLALÓ 
A betegség vagy trauma következtében károsodott izületi porc az érellátás 

hiánya és a sejtek kis fajlagos mennyisége miatt csak csekély mértékben képes a 

regenerációra. 

A mesenchymalis őssejtek (MSC-k) azzal a képességgel rendelkeznek, hogy különböző 

mesenchymalis szövetek irányába is tudnak differenciálódni, beleértve a porcot és 

csontot is. Ezáltal igen jó kiindulási pontjai a porcirányú szövetfejlesztési 

eljárásoknak (tissue engineering).  

A csontvelői mintákból adherens sejtkultúrákat készítettünk. Technikailag új 

lépésként a sejtekből ezután mikroaggregátumos kultúrát képeztünk. Az alkalmazott 

médiumhoz TGF-ß 3-at, inzulint, dexamethasont és/vagy demineralizált csontmátrixot 

(DBM) adtunk. A pellet kultúrákban zajló in vitro porcképzésre a metabolikus 

szulfátfelvétel mértékéből retrospektív módon következtettünk, a II. típusú kollagén 

génjének expresszióját quantitatív módon RT-PCR-ral néztük. A sejtaggregátumokat 

szövettanilag is analizáltuk és mértük az újonnan szintetizálódó porc súlyát.  

Vizsgálataink alapján a DBM rendelkezik egy hordozó összes szükséges 

konduktív jellemzőivel, emellett induktív chondrogenikus faktorok természetes forrása 

is. Munkánkban RA-es és arthrosisos betegekből származó MSC-k porcirányú 

differenciációs képességét hasonlítottuk össze kontrollhoz képest.  Azt találtuk, hogy a 

RA-es és arthrosisos betegekből származó MSC-k hasonló porcképző képességgel 

rendelkeznek a normál donorhoz képest. Ezért potenciálisan alkalmasak arra, hogy a 

jövőben porckárosodást kezelő eljárások kiindulópontját képezzék ezen betegeknél is.  

Vizsgáltuk a rekombináns galektin-1 hatását a humán és egér vérképző ős- és 

progenitor sejtek proliferációjára és túlélésére. Azt találtuk, hogy a rekombináns 

galektin-1 alacsony koncentrációban növeli a granulocyta és macrophag kolóniák-illetve 

erythroid kolóniák számát. Állatkísérletek alapján megállapítottuk, hogy a gal-1 

blokkolja a csontvelői progenitor sejtek CY/G-CSF mobilizáló kezelésre bekövetkező 

migrációját, ami a lektin általunk megismert, új gyulladásgátló hatásmechanizmusának 

számít. A galektin-1 stimulálta a MSC porcképző képességét alacsony koncentrációban. 

Ezáltal a rekombináns galektin-1 potenciálisan alkalmas arra, hogy gyulladásgátló 

szerként alkalmazzák a gyulladásos mozgásszervi betegségek sejtalapú terápiájában. 



DOKTORI ÉRTEKEZÉS – DR. DUDICS VALÉRIA 

 80. oldal/93 oldal 

8 SUMMARY 
Because of the lack of vascularity and paucity of cellularity, articular cartilage 

damaged by disease or trauma has a limited capacity for regeneration. Mesenchymal 

stem cells (MSCs) have the potential to differentiate into distinct mesenchymal tissues; 

including cartilage and bone hence they can be attractive cell source for cartilage tissue 

engineering approaches.  

Marrow samples were removed during bone surgery and adherent cell cultures 

were established. The cells were then passed into a newly developed microaggregate 

culture system in a medium containing transforming growth factor-β3, insulin, 

dexamethasone, and/or demineralized bone matrix. In vitro chondrogenic activity was 

measured as metabolic sulfate incorporation in pellet cultures. Cell aggregates were also 

analyzed by histology and by weight of newly synthesized cartilage. Our findings show 

that DBM possess all the necessary conductive features of a carrier, serving at the same 

time as a natural source of inductive chondrogenic factors.  

One of our objective here was to compare the in vitro chondrogenic potential of 

MSCs isolated from patients with rheumatoid arthritis (RA) and osteoarthritis (OA) 

with cells from normal donors. Culture-expanded MSCs from RA and from OA 

patients did not differ significantly from the normal population with respect to their 

chondrogenic potential in vitro, therefore these cells in these patients may serve a 

potential new prospect in the cartilage replacement therapy as well.  

Galectin-1 stimulated the chondrogenic differentiation of mesenchymal cells in 

low concentration. We have evaluated the effect of recombinant human galectin-1 on 

the proliferation and survival of murine and human hematopoietic stem and progenitor 

cells. We show that low amount of galectin-1 increases the formation of granulocyte-

macrophage and erythroid colonies. Gal-1 blocked BM progenitor cell migration 

induced by CY/G-CSF treatment, indicating a novel anti-inflammatory function of the 

lectin. We have found that low and moderate amount of galectin-1 stimulate the 

chondrogenic differentiation of MSCs. Therefore, recombinant galectin-1 might be used 

during cellular therapy of inflammatory joint and bone diseases as an anti-inflammatory 

agent. 
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